
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    30 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) Adjudicació gestió d’ús de la sala El Torín. 
b) Adjudicació utilització i explotació bar ubicat a la sala El Torín. 
c) Adjudicació servei de manteniment anual alarmes edificis municipals. 
d) Aprovar la fase d’autorització i disposició de despeses de diversos serveis complementaris 

en relació a la recollida d’escombraries i neteja viària. 
e) Adjudicació de les obres d’urbanització de l’espai lliure a l’encreuament del carrer 

Francesc de Montsalvatge i l’avinguda Sant Joan les Abadesses.  
f) Aprovació plec de clàusules i convocatòria procediment negociat sense publicitat obra 

esplanació dels carrers perimetrals d’accés al nou equipament escolar del Morrot.  
g) Adjudicació concessió per a la utilització i explotació del quiosc bar amb lavabos 

complementaris, ubicat a la zona del Pont de les Móres. 
h) Declarar deserta la contractació de  la concessió de la gestió i explotació de l’espai La 

Carbonera per a activitat recreativa. 
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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  

entitats i associacions. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de taules i cadires, exercici 2011. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar els models de declaració trimestral de facturació de les 

companyies subministradores (llum, gas, telefonia fixa) en relació a la taxa per aprofitament 
especial del domini públic local. 

 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

12.- MERCAT SETMANAL .- Proposant aprovar altes, baixes i altres modificacions de les 
parades del mercat setmanal d’Olot. 

 
 

ÀREA DE VIA PÚBLICA  
 

13.- TAXIS.- Proposant aprovar la transmissió d’una llicència municipal de taxi.  



                     

 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

14.- CARRER SANT FERRIOL, 46 .- Proposant aprovar Acta de cessió de sistema de 
comunicacions viàries i espais lliures. 

15.- PROJECTE D’ENDERROC EDIFICI LA RODONA .- Proposant aprovar. 
16.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Reforma de coberta i forjat de la cabana del Mas Molí de les Fonts. (OMA3-152/2010) 
b) Obres de reforma llar d’infants al carrer Mulleres, 24. (OMA3-1/2011) 
c) Ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Castanyer, 40. (OMA3-4/2011) 
d) Donar compte de l’informe de l’arquitecte de la sol·licitud de llicència d’obres de 

tancaments, obertures i baranes planta pis al Mas les Gleies de Batet. (OME1-10/2011) 
  

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

17.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents 
llicències: 
a) Assabentat comunicació obertura restaurant al carrer Pare Roca, 7, baixos. 

 
 

ÀREA DE CULTURA  
 

18.- ARXIU IMATGES OLOT .- Proposant aprovar un conveni per a la donació de les fotografies 
del Concurs Fotojove. 

19.- ARXIU IMATGES OLOT .- Proposant aprovar un conveni per a la cessió en règim de 
comodat de les imatges digitalitzades incloses de en treball “De mà en mà. Testimonis del 
passat, artesans del present”. 

20.- ARXIU IMATGES OLOT .- Proposant aprovar un conveni per a la donació i cessió de drets 
del fons cinematogràfic de Lluís Espuña Goday. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 28 de març de 2011   
 

L’ALCALDE 
LLUIS SACREST VILLEGAS 

 


