
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    20 DE GENER DE 2010      
 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: 
aa))  Subministraments per a l’adquisició d’arbrat per als espais exteriors dels pavellons 

esportius d’Olot.  
bb))  Reparació de boques de reg i electrovàlvules a la plaça Clarà. 
cc))  Neteja embornals.  
dd))  Revisió preus i lloguers i concessions 
ee))  Conveni d’adhesió al programa Incorpora per a la plena inserció social i laboral de 

persones amb risc d’inclusió. 
  5.- PATRIMONI:- Autorització la cessió d’ús a precari del local del C/ Rei Martí l’Humà, núm. 7-

11 a favor del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
  6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil.  
  7.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlua.  
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions de la taxa de telefonia mòbil (3r trimestre 

2009). 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa per entrada de vehicles 

(exercici 2009) 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa del Cementiri (exercici 2009) 

 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat del personal 
de la Policia municipal (desembre09-gener10). 

13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

14.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea d’Informació del 
territori d’un alumne del IES La Garrotxa.  

15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el còmput d’hores anual per l’any 2010.  
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

16.- PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant autoritzar l’obertura d’establiments comercials 
situats a l’àrea d’influència del mercat setmanal el dia 1 de maig de 2010.  

 



                     

 

ÀREA DE BARRIS I SOLIDARITAT  
 

17.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions per a projectes de cooperació al desenvolupament i d’activitats de 
sensibilització,  per a l’any 2010.  

18.- APORTACIÓ.-  Proposant aprovar efectuar una aportació amb destí al projecte “2165 
        resposta als efectes del terratrèmol a Haití: fase de reconstrucció”. 

 

ÀREA DE JOVENTUT I ESPORTS  
 
19.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració per realitzar un ball a les festes de 

Sant Tomàs d’Aquino 2010. 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

20.- CARRER SASTRES, 34 I 35.- Proposant aprovar definitivament el projecte d’enderroc. 
21.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

aa))  Consolidació estructural de la planta soterrani al Mas Molí de les Fonts. 
bb))  Construcció d’edificació per a ús de restauració al c. Compositor narcís Paulís núm. 9. 

 

ÀREA INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 
22.- PLA DE CAMINS .- Proposant aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa 

per a l’execució de les obres al camí del Triai, l’Avellaneda i Monteis, inclós en el Pla de 
Camins 2009. 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

23.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la correcció d’errors de la resolució de la convocatòria 
d’un procés selectiu adreçat a l’alumnat de les llars d’infants municipals, per accedir a un 
programa de subvencions de la Generalitat de Catalunya. 

 

ÀREA DE SALUT  
 

24.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb Dipsalut per a l’execució de programes de 
Salut Pública del Catàleg de Serveis de Dipsalut. 

 

ÀREA DE CULTURA  
 

25.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions de l’Àrea de Cultura, en règim de concurrència competitiva, per a l’any 2010.  

26.- CESSIÓ FONS.- Proposant aprovar el contracte de cessió del fons fotogràfic “L’Abans – 
Olot”.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,   15 de gener de 2010 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


