
                     

 

 
 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    17 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) Construcció i instal·lació escultura. 
b) Ampliació xarxa connexió inalàmbrica municipal. 
c) Obres del projecte de pavimentació carrers: volcà Puig Rodó, muntanya de Pedra Aguda i 

adjacents. 
d) Aprovar conveni de cessió a l’Arxiu d’Imatges. 
e) Contractació serveis d’implementació de la firma electrònica en els processos comptables de 

l’Ajuntament d’Olot, inclosa en el FEOSL. 
f) Contractació subministrament implantació factura electrònica a l’Ajuntament d’Olot, inclosa en el 

FEOSL. 
g) Treballs fusteria Escola Taller. 
h) Plec de clàusules, per procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del Projecte de 

formació camí fluvial, per vianants i bicicletes, en el marge del riu Fluvià a Olot des de cal Russet 
al grup Verge del Tura. 

i) Plec de clàusules, per procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del Projecte de 
millora de l’eficiència energètica de l’enllumenat públic. Quadres número 11, 35 i 49. 

j) Plec de clàusules, per procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del Projecte 
d’ampliació i millora del camp de futbol de Sant Roc. 

k) Plec de clàusules, per procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del Projecte de 
consolidació i adequació paisatgística del límit del carrer Jaume II amb el volcà la Garrinada. 

l) Plec de clàusules, per procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del Projecte 
d’adequació d’itinerari en els marges del riu Fluvià en el seu pas per Olot (en el tram des de can 
Collell fins al pont del Palau). 

m) Plec de clàusules, per procediment negociat sense publicitat, per a l’adjudicació del Projecte 
d’adequació de la planta baixa de l’edifici del Cassés com a espai cultural. 

n) Adjudicació del subministrament implantació factura electrònica a l’Ajuntament d’Olot. 
  5.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil.  
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         entitats 

i associacions. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlua. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar annex de liquidacions de la taxa d’escombraries particulars 

(exercici 2009) 
11.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar derivacions de responsabilitats per afecció de béns en relació 

a deutes tributàries d’IBI. 
 
 



                     

 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

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

13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat del personal de la 
Policia municipal. 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques alumnes IES-SEP La Garrotxa 
15.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques al negociat d’Estadística d’una 

alumna del IES Bosc de la Coma. 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

16.- OBRES PARTICULARS. - Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció de tanca a la carretera de les Feixes, núm. 21 (OMA3 205/2009). 
b) Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la carretera de Santa Pau KM 1 núm. 

123 (OMA3 192/2009).  
c) Instal.lació de plataforma elevadora en habitatge plurifamiliar al c. Vincenç Soler Jorba, núm.7 

(OMA3 203/2009). 
 

Donar compte: 
d) De la tramitació del projecte de construcció d’un mur de contenció de terres a la finca Mas Vinyal 

a Batet de la Serra. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

17.- PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ DELS CARRERS VOLCÀ DE L PUIGSAFONT, VOLCÀ 
DE SANTA MARGARIDA I ADJACENTS .- Proposant aprovar. 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

 
18.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció per al finançament d’actuacions dels espais 

naturals protegits de Catalunya, per a l’any 2010.  
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

19.- MANIFEST.- Proposant donar suport al Manifest de l’Escola Pia per incloure en el règim del 
concert educatiu del centre el cicle formatiu de grau mitjà Conducció d’activitats fisicoesportives en 
el medi natural. 

20.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de l’acord del Consell Rector de l’IME de data 27 de 
gener relatiu a la zonificació de les llars d’infants públiques. 

 
ÀREA DE CULTURA  

 
21.- NOMENCLÀTOR.- Proposant aprovar la creació de la Comissió assessora del nomenclàtor olotí. 

 
ÀREA DE JOVENTUT  

 
22.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva, àrea de Joventut. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 15 de febrer de 2010      
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


