
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    26 DE GENER DE 2011      
 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) Manteniment anual programari del sistema de virtualització de servidors. 
b) Renovació manteniment antivirus. 
c) Manteniment programari d’Intergraph. 
d) Manteniment programari per a la gestió de reserves, venda d’entrades, recomptes i 

estadístiques dels Museus d’Olot. 
e) Rectificació acord Junta de Govern 12 de gener, plec de condicions i convocatòria que 

regiran per a la gestió de l’ús de la Sala El Torín. 
f) Plec de condicions i convocatòria per adjudicació, mitjançant procediment negociat sense 

publicitat, obres del projecte de construcció d’un skatepark al Parc Local de Sant Roc. 
g) Actualitzacions concessions. 

5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de l’Impost de vehicles de tracció mecànica, 

IVTM (exercici 2011). 
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró per exaccions diverses (exercici 2011). 

9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa del Cementiri (exercici 2010). 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del padró de la taxa per entrada de vehicles 

(exercici 2010). 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació econòmica de les contribucions especials per 

urbanització del passeig Ramon Guillamet. 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 
12.- PERSONAL.- Proposant l’aprovació del import de les hores extres del personal de 

l’Ajuntament d’Olot per l’any 2011.  
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

13.- REORGANITZACIÓ DE LES ÀREES D’INFORMÀTICA I CO MPTABILITAT / 
PRESSUPOSTOS. PLANTA 1R PIS (ALA SUD-EST) DE L’AJUN TAMENT 
D’OLOT.- Proposant aprovar. 

14.- OCUPACIÓ DIRECTA.- Proposant aprovar l’acta d’ocupació directa terrenys situats al 



                     

 

carrer Bisbe Serra, 62 i 64 (dins del sector de sòl urbanitzable delimitat 2 “El Serrat”). 
15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Construcció d’edifici de planta baixa destinat a garatge i dues plantes pis sense ús 
determinat al carrer Lluís Companys, 2.   

b) Adequació de local per a aules de formació a l’avinguda Girona, 23.   
c) Instal·lació d’ascensor en edifici d’habitatge plurifamiliar entre mitgeres al passeig de 

Barcelona, 7. 
 
Donar compte al Parc Natural: 
d) Legalització d’obres d’instal·lació de tanca al Camp d’en Solà.   
e) Legalització de parets de pedra i d’adequació d’accés a Can Benet de Batet.   
f) Instal·lació d’una sitja de sal a la carretera Les Feixes, 209.   

 

ÀREA DE CULTURA  
 

16.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i 
l’empresa Simon SA per al patrocini de l’Arxiu d’Imatges d’Olot (AIO). 

17.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats culturals durant l’any 2011. 

18.- PLAÇA DE BRAUS .- Proposant acceptar la donació de dues accions de la Plaça de Braus. 
 

ÀREA D’ESPORTS  
 

19.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, àrea d’Esports. 

20.- PAVELLÓ FIRAL .- Proposant passar la gestió del Pavelló Firal a l’àrea de Via Pública de 
l’Ajuntament d’Olot. 

 

ÀREA DE JOVENTUT  
 

21.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya la pròrroga de la 
subvenció del Pla Local de Joventut. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,   24 de gener de 2011     
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 


