
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    17 DE MARÇ 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) Manteniment aplicacions del Cadastre ABSIS. 
b) Manteniment Geomedia Pro i Geomedia Web Map. 
c) Manteniment de programari Genesys5 
d) Consultoria Ajuntament d’Olot – Intergraph personalització Geomedia Webmap Enterprise. 
e) Rectificació acord Junta de Govern de 24 de febrer de 2010, relatiu al Pla d’inversions del 

servei d’aigua. 
f) Adjudicació obres del projecte de conservació de calçada de les vies públiques 2010, Fase 

2. 
g) Control inicial ambiental de l’activitat de l’Arxiu Comarcal. 
h) Adjudicació definitiva lluminàries “Cel fosc”. 
i) Adjudicació definitiva serveis plataforma de tramitació d’altes de vehicles entre Ajuntament 

d’Olot i la DGT. 
5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

8.- PERSONAL.- Proposant aprovar el Pla de vacances de Setmana Santa. 
 

ÀREA DE BARRIS I SOLIDARITAT  
 

9.- SOLIDARITAT .- Proposant efectuar una aportació amb destí al projecte “2166. Resposta 
als efectes del terratrèmol a Xile: fase de reconstrucció”. 

 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

10.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una a la Diputació de Girona per a obres de 
competència municipal (Cementiri). 

11.- CONDICIONS GENERALS.- Proposant aprovar la modificació de les condicions generals 
de les llicències d’obres. 

12.- PAVELLÓ MUNICIPAL .- Proposant aprovar inicialment el projecte d’obertura de dues 



                     

 

portes d’emergència. PB pavelló municipal d’esports 1. 
13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Construcció de garatge en soterrani (primera fase de construcció d’habitatge unifamiliar 
aïllat) al C/ Garbí, 7 (OMA3-208/2009). 

b) Reforma i ampliació de local comercial en edifici entremitgeres a la Pl. Del mig, 7 – pis 1 
porta 10 (OMA3-8/2010). 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

14.- PROCÉS SELECTIU.- Proposant aprovar els resultats del segon termini, de la baremació 
establerta a la convocatòria del procés selectiu adreçat a l’alumnat de les llars d’infants 
municipals d’Olot escolaritzats durant el curs 2009-2010 i que es trobin en condicions 
socioeconòmiques desfavorides.  

15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona dins el programa 
“Centres municipals de formació d’adults de les comarques gironines”. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 15 de març de 2010 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


