
                     

 

 
 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    30 DE DESEMBRE DE 2009      
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  2.- DESPATX OFICIAL .- 
  3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 
 

ÀREA D’HISENDA I ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE PR OCESSOS 
 

  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Adjudicació provisional dels treballs de diagnosi i usos futurs de la plaça de braus d’Olot.  
b) Contractació de serveis per a dur a terme la captura de coloms a través d’una gàbia de 

petites dimensions. 
c) Substitució finestra Pavelló municipal d’esports. 
d) Obra arranjament de l’entorn de les Fonts de Sant Roc. 

  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant donar compte de les modificacions de crèdit internes de 

l’exercici 2009. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar baixes presentades pel servei de Recaptació. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la resolució de reclamacions i recursos. 
 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Modificació de projecte de rehabilitació d’edifici plurifamiliar “Casal dels Fontanella” al 

carrer dels Sastres número 39. 
b) Obres per finalitzar la rehabilitació del “Casal dels Fontanella” per a dinou habitatges i dos 

locals comercials per al carrer dels Sastres número 39. 
c) Adequació per a local llibreria-cafeteria al carrer dels Sastres número 15. 
Donar compte:   
d) De la tramitació del projecte de reforma estructural i interior del Mas la Coromina. 

 

13.- PROJECTE D’UBICACIÓ NOU DESPATX ÀREA DE SECRET ARIA.- Proposant 
aprovar. 

14.- PLA PARCIAL DEL MORROT .- Proposant aprovar l’ocupació directa dels sòls qualificats 
de vialitat i la relació de béns i drets afectats.  

 

 

 

 



                     

 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 28 de desembre de 2009 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 
 
 
   

 


