
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    9 DE JUNY 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) Declarar deserta la licitació per adjudicar la concessió per a l’explotació d’un quiosc-bar 

amb lavabos complementaris al sector del pont de les Móres. 
b) Projecte Ciutat educativa. 
c) Serveis de tractament fitosanitari dels plàtans. 
d) Aprovació conveni per execució “Taller verd d’ocupació per a la recuperació d’espais 

naturals protegits”. 
e) Subministrament i col·locació cortines sala polivalent Pavelló municipal. 
f) Treballs instal·lació equip de megafonia Pavelló municipal i Pista de patinatge. 
g) Aprovació plec de condicions i convocatòria de licitació per a la contractació del 

subministrament de l’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot 
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 les liquidacions de l’aprofitament especial del domini 

públic per operadors de telefonia mòbil (1r trimestre 2010) 
9.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar expedients de derivació de responsabilitat tributària. 

 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 
10.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a la secció d’Ingressos d’una 

alumna de l’IES Bosc de la Coma.  
11.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la permuta entre funcionaris de l’Ajuntament d’Olot i de 

l’Ajuntament de Girona.  
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el Pla de vacances d’estiu per l’any 2010.  
 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció de piscina exterior d’estiu al Triangle.   
b) Legalització obres de formació d’habitatge a planta tercera de l’edifici al carrer Dolors, 

número 1.   



                     

 

c) Construcció d’escala d’emergència al centre catòlic d’Olot al carrer Clivillers, número 7.   
d) Construcció de tanca al carrer Moixernó, número 8-10.   
e) Adequació de local en planta baixa d’edifici plurifamiliar al carrer Pare Roca, número 6 

baixos 2a.   
 

Donar compte al Parc Natural: 
f) De l’informe de l’arquitecte municipal i del projecte de reforma d’edifici d’educació especial 

al camí Parròquia de les Fonts.   
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Olot, 7 de juny de 2010    
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


