
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    28 D’ABRIL 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) Treballs neteja embornals zona est. 
b) Contractació serveis per dur a terme campanya de conscienciació propietaris d’animals de 

companyia. 
c) Trasllat mòduls prefabricats de la llar d’infants les Fonts als terrenys de l’antiga Estació. 
d) Autoritzar l’aplicació de les millores de l’obra de construcció del pavelló municipal 

d’Esports i pista de patinatge. 
e) Aprovació preus contradictoris pavelló municipal d’esports i pista de patinatge. 
f) Donar compte estat d’execució del Pla d’inversions del servei d’aigua. 
g) Autorització obres Pla d’inversions del servei d’aigua. 
h) Treballs extres paviments asfàltics 2009. 
i) Redacció projecte ampliació àmbit piscina municipal. 
j) Conveni adhesió contractació agregada amb el Consell Comarcal per a serveis de 

telefonia. 
k) Treballs d’obertura i tapat de rases per la implementació de serveis bàsics nous pavellons 

de l’avinguda República Argentina. 
l) Plec de condicions que regirà per a l’adjudicació, mitjançant procediment obert, de la 

concessió per a l’explotació d’un quiosc-bar, amb lavabos complementaris, ubicat a la 
zona del pont de les Móres. 

5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
6.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona amb destí a 

projectes de noves tecnologies. 
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.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 

 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

12.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Servei d’Ocupació de Catalunya per a 
la realització de plans extraordinaris d’ocupació locals pel 2010 (Projecte Impuls-Treball). 



                     

 

 
ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  

 
13.- PL. CAMPDENMAS, 9 .- Proposant la cancel·lació de la càrrega de la finca expropiada.  
14.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ PA 06.02 CARRER ROURE - AVINGUDA SANT 

JORDI.- Proposant aprovar definitivament. 
15.- RESOLUCIÓ RECURS DE REPOSICIÓ.- Contra la resolució dictada pel regidor delegat 

de data 18 de febrer de 2010 relatiu a la llicència d’obres consistent en suprimir un camí rural 
situat al Camp del Pla d’Olot (IF012010000005). 

16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Enderroc d’edifici industrial entre mitgeres al carrer Martí l’Humà, 14   
b) Construcció d’ascensor en edifici bifamiliar entre mitgeres al carrer Noguer, 31   
c) Modificació de coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Domènec Carles, 

32   
 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

17.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents 
llicències: 
a) Obertura d’un restaurant a l’avinguda Reis Catòlics, 1 baixos, porta 2.  

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 

Olot, 26 d’abril de 2010 
 

L’ALCALDE 
LLUIS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


