
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    1 DE SETEMBRE 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 definitiva de les obres del projecte d’urbanització de la plaça de les Monges, 

fase 1. 
b) Conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Consorci d’Administració Oberta Electrònica de 

Catalunya per a la prestació del servei de facturació electrònica, E-fact. 
c) Projecte educatiu Ciutat 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.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  

entitats i associacions. 
 

 
ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  

 
9.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar els plans d’autoprotecció de les Festes del Tura 

2010: 
a) Concerts i balls nocturns a la plaça Major 
b) Recinte firal d’atraccions 
c) Correfoc 
d) Castell de focs d’artifici. 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

10.- PLA PARCIAL SECTOR 12 “LA GUARDIOLA .- Proposant aprovar l’avançament de la 
quota urbanística número 5. 

11.- CESSIÓ.- Proposant acceptar la cessió de les instal·lacions i servitud de pas sobre terrenys.  
12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Ginebre, 30. 
b) Reforma d’habitatge aparellat i construcció de garatge a la Ronda Montolivet, 20  
c) Renovació de llicència d’obres de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Xaloc,4 

 
 



                     

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

13.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a Dipsalut amb destí al Programa de 
parcs urbans de salut i itineraris saludables. 

14.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents 
llicències: 
a) Adequació activitat sala de desfer ubicada a l’avinguda Antoni Gaudí, 12   
b) Canvi no substancial de la llicència ambiental concedida al centre docent ubicat al carrer 

Joaquim Vayreda, 23   
c) Donar compte règim de comunicació d’activitat de turisme rural al mas Casamitjana de 

Batet de la Serra. 
 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

15.- RESOLUCIÓ.- Resolució de la convocatòria d’un procés selectiu adreçat a l’alumnat de les 
llars d’infants municipals, per accedir a un programa de subvencions de la Generalitat de 
Catalunya i sol·licitud de la subvenció. 

 
 

ÀREA D’ESPORTS  
 

16.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal de la Garrotxa amb 
destí al manteniment de les instal·lacions esportives municipals. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 30 d’agost de 2010 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


