
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    4 DE MAIG 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) Actualització aplicacions Autocad. 
b) Autoritzacions obres Pla d’inversions servei d’aigua. 
c) Aprovar el plec de condicions econòmico administratives per a la concessió de la gestió i 

explotació de l’espai La Carbonera per a activitat recreativa. 
5.- CEMENTIRI.- Proposant aprovar l’adquisició de drets funeraris. 
6.- CEMENTIRI.- Proposant acceptar la donació d’un nínxol del Cementiri municipal. 
7.- RECURSOS EXTERNS.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 

10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a  
entitats i associacions. 

11.- RECURSOS EXTERNS.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el model financer per al subministrament d’aigua proposat 

per SOREA SA (exercici 2011). 
 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

13.- PROJECTE D’ENDERROC DE LA FINCA SITUADA AL C. ROCAMORA, 12.- 
Proposant aprovar. 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma interior d’edifici industrial aïllat per destinar-lo a concessionari de vehicles amb 

taller de reparació i manteniment a la carretera de Sant Joan les Abadesses, 100.   
b) Donar compte de la sol·licitud de llicència d’obres de reforma i ampliació restaurant, 

carretera de Santa Pau. 
 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

15.- CONVENI.- Proposant sol·licitar pròrroga del conveni entre la UNED, la FES, l’Ajuntament 
d’Olot i la Diputació de Girona per a l’exercici 2012 

 



                     

 

ÀREA DE CULTURA  
 

16.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni per a la donació i cessió de drets d’explotació 
d’un fons amb destí a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

17.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de les següents obertures: 
a) Activitat de carnisseria amb obrador al carrer Jacint Verdaguer 10-12 d'Olot. 
b) Activitat de bar al carrer Sant Ferriol, 41  
c) Activitat de taller de manteniment i reparació de vehicles de motor i material de transport; 

venda de vehicles d’ocasió i base de servei de grues d’assistència en carretera. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  2 de maig de 2011      
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


