
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    23 DE MARÇ 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) Obres de millora tancament perimetral camp de futbol de Sant Roc.  
b) Ampliació espai de magatzem de dades de servidors i còpies de seguretat. 
c) Manteniment programari Genesys5. 
d) Instal·lació wi-fi pavellons d’esports.  
e) Treballs relatius a la realització de proves de control de les instal·lacions de l’Arxiu i la sala 

El Torín 
f) Manteniment sistemes climatització llars d’infants, Escola de Musica, IME i Escola 

d’Expressió. 
g) Treballs de manteniment i impermeabilització d’aiguafons de la coberta del Pavelló 

d’Esports. 
5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
8.- INGRESSOS.- Proposant donar compte del Decret d’Alcaldia de liquidació del 4t trimestre 

de 2010 del servei de subministrament d’aigua.  
 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

9.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials per serveis 
extraordinaris de divers personal. 

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament del complement de nocturnitat del personal 
de la Policia municipal. 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

11.- TRANSFERÈNCIA DE FONS A GUOSA .- Proposant aprovar. 
12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Adequació de local per canvi d’ús (centre de ioga) al carrer Esteve Castellà Lloveras, 1 
segon pis.  

b) Rehabilitació integral edifici plurifamiliar per a tres habitatges i un local al carrer Lliberada 
Ferrarons, 5. 



                     

 

 

Donar compte: 
c) Al Parc Natural de l’informe de l’arquitecte municipal en relació a les obres de reforma i 

ampliació de l’edifici anomenat El Teix i trametre l’expedient a la Comissió Territorial 
d’Urbanisme als efectes de la seva tramitació.  

d) De l’informe emès per l’arquitecte municipal en el tràmit de sol·licitud d’informe de la Junta 
de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa en relació a l’obra de construcció de 
passarel·la sobre l’estació d’aforament del Riu Fluvià al Sector de Les Tries, promoguda 
per l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

13.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb Dipsalut per a la cessió de parcs urbans de 
salut. 

 
 

ÀREA DE CULTURA  
 

14.- CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda a un conveni per a la donació a l’Arxiu Municipal 
d’Olot d’un conjunt de cartells i fullets de toros i altres activitats a la Plaça de Braus d’Olot. 

15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Ministerio de Cultura amb destí al 
Museu del Paisatge de Catalunya a Olot. 

 
 

ÀREA D’ESPORTS  
 

16.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar l’opció d’un conveni global entre l’Ajuntament d’Olot i la 
Diputació de Girona per a les activitats esportives amb els programes de promoció esportiva 
2010/2011. 

17.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona dins la 
convocatòria “Ajuts a programes d’interès especial” per destinar al programa d’activitats 
esportives d’integració 2010/2011. 

 
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  
 

18.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona amb destí a 
voluntariat. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  21 de març de 2011      
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 
 
 
   

 


