
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    24 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) Subministrament mobiliari planta baixa edifici Cassés, inclòs en el FEOSL. 
b) Reforma nucli de serveis per a lavabo adaptat, inclòs en el FEOSL. 
c) Aprovació plec de clàusules subministrament, per procediment obert, per a l’adquisició 

d’un sistema informàtic per a la captació d’imatges digitals, inclòs en el FEOSL. 
d) Adjudicació obres de pavimentació carrers Volcà Puigsafont, Volcà Santa Margarida i 

adjacents. 
e) Liquidació final obres inversió servei aigua.  
f) Autorització obres Pla d’inversions concessió servei d’aigua. 
g) Adjudicació provisional subministrament lluminàries campanya Cel Fosc passeig de 

Barcelona. 
h) Concedir pròrroga termini obres Arxiu Comarcal i equipament municipal. 
i) Revisió preu concessió del servei de transport públic urbà de la ciutat d’Olot (TPO). 
j) Instal·lació càmeres de vigilància Museu Comarcal i Sala Oberta. 
k) Manteniment lona del pati de l’Hospici. 

5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
6.- PATRIMONI.- Proposant aprovar l’ocupació a precari d’un terreny situat en el xamfrà del 

carrer Rei Martí l’Humà, 20 i l’avinguda Jaume II. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 

10.- INGRESSOS.- Proposant la resolució de reclamacions i recursos (liquidacions 3r trimestre 
2009 / taxa de telefonia mòbil). 

 

 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

11.- PERSONAL.- Proposant l’autorització de pràctiques a l’àrea d’Urbanisme d’una alumna del 
IES Bosc de la Coma.  

 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

12.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases específiques per a l’atorgament de 
subvencions per a la rehabilitació de locals comercials. 



                     

 

ÀREA DE VIA PÚBLICA  
 

13.- TAXIS.- Proposant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya l’autorització als taxis amb 
llicència municipal d’Olot per a la recollida de passatgers a l’estació de l’AVE. 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

14.- ARXIU COMARCAL .- Proposant aprovar el projecte modificat de l’edifici de l’arxiu comarcal 
i edifici complementari. 

15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Subdirecció general d’arxius i gestió documental del 
Departament de Cultura de la Generalitat en concepte d’obra Arxiu comarcal. 

16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Modificació de pressupost de rehabilitació d’edifici plurifamiliar (reforma d’escala 

comunitària, adequació previsió ascensor i terrat) al carrer Alt de la Maduixa, número 5.  
b) Modificació puntual de la composició de la façana en habitatge a l’avinguda Aragó,número 

1.  
c) Legalització de tanca al c. Geranis, 1.  
d) Reforma d’habitatge usat i rehabilitació sotacoberta al c. Bisbe Vilanova, 14.   
e) Denegar la construcció d’estació de servei a l’avinguda Santa Coloma de Farners, 80.  
f) Proposant donar compte de la tramitació del projecte de rehabilitació i ampliació del Mas 

La Canova d’en Grau i adequació per a tres habitatges a Batet de la Serra.   
 

 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

17.- PROJECTE DE PAVIMENTACIÓ 2010 fase-1 .- Proposant aprovar. 
18.- CONDICIONAMENT I MILLORA CAMINS VEÏNALS DE BAT ET PLA 2008-2012.- 

Proposant aprovar inicialment. 
 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

19.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent 
llicència: 
a) Obertura d’una sala de ball al carrer Castellà i Lloveras, 1 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot, 22 de febrer de 2010       

 
L’ALCALDE 

LLUÍS SACREST VILLEGAS 
 


