
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    24 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) Adjudicació provisional de les obres d’adequació de sala municipal per a espai polivalent, 

incloses en el FEOSL. 
b) Adjudicació provisional de les obres d’adequació de vestidors de l’estadi d’atletisme, incloses 

en el FEOSL. 
c) Adjudicació provisional de les obres de construcció del col·lector primari separatiu sector 

Morrot, incloses en el FEOSL. 
d) Adjudicació provisional de les obres del Projecte de millora de l’eficiència energètica de 

l’enllumenat públic. Quadres número 11, 35 i 49. 
e) Adjudicació provisional de les obres del Projecte d’ampliació i millora del camp de futbol de 

Sant Roc. 
f) Adjudicació provisional de les obres del Projecte de consolidació i adequació paisatgística del 

límit del carrer Jaume II amb el volcà la Garrinada. 
g) Adjudicació provisional de les obres 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). 
h) Adjudicació provisional de les obres del Projecte d’adequació de la planta baixa de l’edifici del 

Cassés com a espai cultural. 
i) Adjudicació provisional de les obres del Projecte de formació de camí fluvial per  vianants i 

bicicletes en els marges del riu Fluvià en el seu pas per Olot (en el tram des de cal Russet 
fins al grup vivendes Verge del Tura). 

j) Aprovació plec de clàusules per procediment negociat sense publicitat, subministrament 
divers material esportiu. 

k) Canvi de nom contracte arrendament avinguda Xile. 
l) Servei de manteniment plegadora-selladora. 
m) Servei de manteniment ascensors instal·lats als edificis municipals.  
n) Aprovació addenda al conveni de donació de fullets i programes d’activitats a l’Arxiu Municipal 

d’Olot.  
o) Contractació dels treballs de poda a l’avinguda Argentina. 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  entitats i 

associacions. 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la resolució de reclamacions i recursos sobre la taxa de la 

telefonia mòbil (exercici 2009) 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

9.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 



                     

 

extraordinaris de divers personal. 
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat del personal de la 

Policia municipal. 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques alumnes. 

 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

12.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb la Cambra Oficial de Comerç, Indústria i 
Navegació per a promocionar i difondre l’oferta congressual, lúdica turística i d’espais singulars 
del municipi d’Olot. 

 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 

13.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció de l’Escola Taller Mas les 
Mates. 

 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

14.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una al Departament de Política Territorial i Obres 
Públiques per al projecte d’urbanització de la República Argentina (tram entre plaça Amèrica i 
carrer Hondures). 

15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una a la Diputació de Girona per a actuacions de millora 
i manteniment al cementiri municipal (accions 35 a 48). 

16.- ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT AL CEMENTI RI MUNICIPAL 
(ACCIONS 35 A 48).- Proposant aprovar la memòria valorada.   

17.- REHABILITACIÓ PUNTUAL D’ELEMENTS EXTERNS. CASA  PB+P1P+PGOLFES AL 
CARRER SANT BERNAT, 11 .- Proposant aprovar la memòria valorada.   

18.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Redistribució interior d’habitatge en edifici plurifamiliar al carrer Francesc Montsalvatge, 20   
b) Reforma de local en planta baixa en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Pere 

Màrtir, 12 baixos primera   
c) Rehabilitació d’un habitatge usat al carrer Fontfreda, 4 tercer pis   
d) Renovació de llicència per la construcció d’edifici plurifamiliar de sis habitatges i un local 

comercial a la plaça del Conill, 2   
e) Renovació llicència de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de vint habitatges, dos 

locals i aparcaments al carrer Bisbe Lorenzana, 20   
f) Reforma estructural interior al Mas La Coromina (Les Fonts)   
Donar compte al Parc Natural: 
g) De l’informe de l’arquitecte municipal en relació a la legalització de les obres de reforma i 

ampliació al Mas Can Blanc (Paratges de la Moixina)   
 

 ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

19.- SUPRESSIÓ DE BARRERES ARQUITECTÒNIQUES I CONVE RSIÓ EN ÀREA DE 
VIANANTS DE L’AVINGUDA REPÚBLICA ARGENTINA (TRAM EN TRE PLAÇA 
AMÈRICA I CARRER HONDURES ).- Proposant aprovar.  

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

20.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent llicència: 
a) Obertura d’activitat de venda d’aparells electrònics i components per Internet a l’avinguda 

Santa Coloma, 99. 
21.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Departament de Medi Ambient i Habitatge 



                     

 

de la Generalitat de Catalunya, amb destí a la realització d’actuacions d’ordenació ambiental de 
la il·luminació exterior durant l’any 2010.  

 

ÀREA D’ESPORTS  
 

22.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, amb destí al 
Programa d’activitats esportives d’integració 2009/2010. 

 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  
 

23.- CONVENI.- Proposant renovar l’adhesió al Conveni marc per fomentar i implementar els 
diferents programes d’intervenció en l’àmbit de competències de la Secretaria de Serveis 
Penitenciaris, Rehabilitació i Justícia Juvenil. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  22 de març de 2010    
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 

 


