
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    10 DE FEBRER 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: 
a) Pintura interior Museu dels Volcans. 
b) Subscripcions any 2010 
c) Plec de clàusules, per procediment obert, per adjudicar adequació sala municipal espai 

polivalent. 
d) Adjudicació del contracte per a la implantació del registre telemàtic interoperabilitat amb 

l’OAC, inclosa en el FEOSL. 
e) Plec de clàusules, per procediment obert, per adjudicar la construcció del col·lector primari 

separatiu del sector del Morrot, inclosa en el FEOSL. 
f) Plec de clàusules, per procediment obert, per adjudicar l’adequació dels vestidors de 

l’Estadi d’Atletisme, inclosa en el FEOSL. 
g) Plec de clàusules, per procediment obert, per al subministrament adequació sala municipal 

per a espai polivalent inclosa en el FEOSL. 
h) Direcció d’obra i coordinació de seguretat i salut de les obres incloses en el FEOSL. 
i) Gerència de les obres incloses en el FEOSL. 
j) Resoldre el recurs de reposició interposat per l’empesa adjudicatària de les obres de la 

Ronda les Fonts. 
k) Contracte mixt redacció projecte i execució obra enderroc plaça Palau, 14 i carrer la Llosa, 

13. 
l) Obres del projecte d’ubicació d’un nou despatx a l’àrea de Secretaria. 
m) Construcció rocòdrom o búlder a la nova pista de patinatge. 
n) Adjudicació definitiva redacció de projecte bàsic i executiu i direcció d’obra projecte 

d’adequació per a vestidors edifici d’equipaments Estadi d’atletisme. 
o) Pròrroga contracte manteniment instal·lacions de climatització i calefacció edifici 

Ajuntament i Policia.  
p) Instal·lació climatització vestíbul accés Nord, edifici IME – PTT – EOI. 

  5.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil.  
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases de la taxa reduïda d’escombraries domiciliàries 

per aspectes socials, exercici 2010. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases de la taxa reduïda d’escombraries domiciliàries 

de béns immobles rústics, exercici 2010. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació del 4t trimestre 2009 de la taxa per telefonia 

mòbil. 
11.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar les derivacions per responsabilitat per afeccions d’IBI. 



                     

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

12.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació de 
Comerciants d’Olot (ACO) per a la realització de la “Botiga al carrer”. 

13.- PLAÇA MERCAT .- Proposant aprovar la instal·lació d’una màquina expenedora de llet a la 
Plaça Mercat. 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

14.- LA GUARDIOLA .- proposant aprovar l’adquisició del 50% de la parcel·la resultant número 
14 del Projecte de reparcel·lació del pla parcial del sector 12 “La Guardiola”. 

15.- FONS SUBVENCIONS 2009.- Proposant acordar la rectificació de l’acord adoptat per a la 
sol·licitud de la subvenció. 

16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Ampliació d’edifici en planta soterrània a l’av. Estació, 2. 
b) Ampliació portal accés a l’aparcament de l’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer 

Sevilla, 16. 
c) Construcció de tanca de parcel·la al Grup Verge del Tura, 10. 

 
Denegar: 
d) Formació de nou accés a l’aparcament de la planta baixa de l’habitatge al carrer Brida, 15. 
 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

17.- MILLORA D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DE L’ENLLUMENA T PÚBLIC. QUADRES 
NÚMERO 59, 74 I 160.- Proposant aprovar inicialment. 

18.- PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS VOLCÀ DE L PUIG RODÓ, 
MUNTANYA DE PEDRA AGUDA I ADJACENTS .-  Proposant aprovar inicialment. 

19.- AMPLIACIÓ I MILLORA DEL CAMP DE FUTBOL DE SANT  ROC.-  Proposant 
aprovar definitivament. 

20.- CONSOLIDACIÓ I ADEQUACIÓ PAISATGÍSTICA DEL LÍM IT DEL CARRER 
JAUME II AMB EL VOLCÀ LA GARRINADA .-  Proposant aprovar definitivament. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

21.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent 
llicència: 
a) Obertura d’un bar a la plaça Onze de Setembre, 5 

 
 

ÀREA D’ESPORTS  
 

22.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva de l’Àrea d’Esports. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 8 de febrer de 2010 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


