
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    31 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) Aprovació plec de clàusules, per procediment negociat sense publicitat, obres República 

Argentina. 
b) Direcció d’obra d’adequació sala municipal per a espai polivalent, obra inclosa en el 

FEOSL. 
c) Treballs de reposició moqueta sala audiovisuals Biblioteca Marià Vayreda. 
d) Canvi de nom contracte d’obres per construcció nau pavelló municipal d’esports i pista de 

patinatge. 
e) Obres complementàries nou despatx àrea de Secretaria. 
f) Obres fase 3 d’adaptació de guals per a minusvàlids.  

5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil.  
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  

entitats i associacions. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlua. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex 1 de l’Impost de vehicles de tracció mecànica 

(exercici 2010). 
 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar una ajuda per estudis fills curs 2009-2010 complementària. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i les bases per a la provisió en propietat 

d’una plaça de sotsinspector de la policia local. 
 

 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció de rampa d’accés a finca al Mas Masllorenç. 
b) Reforma de local en planta baixa en edifici plurifamiliar a l’avinguda Reis Catòlics, 1. 



                     

 

c) Reforma d’habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Doctor Joaquim 
Masmitjà, 7 3r. 

d) Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 22 habitatges, dos locals i 22 places 
d’aparcament al carrer Madrid, 32. 
 

Donar compte al Parc Natural:  
e) De l’informe sobre la sol·licitud de llicència d’obres de construcció de piscina exterior 

privada i descoberta al camp dels Noguers a Batet de la Serra.  
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

 
15.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent 

llicència: 
a) Obertura d’una activitat de transport de mercaderies per carretera a l’avinguda Antoni 

Gaudi, 27. 
 
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  
 

16.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració amb Creu Roja de la Garrotxa, 
per a la gestió de projectes de voluntariat de la ciutat d’Olot. 

17.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Departament de Governació i 
Administracions Públiques en matèria d’actuacions comunitàries 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  29 de març de 2010      
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 
 


