
CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL

DIA:   20 D’OCTUBRE DE 2004
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, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ

  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions:
a) Pròrroga prestació servei de promoció de la cooperació a la ciutat d’Olot.
b) Indemnització pòlissa responsabilitat civil.

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses.
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats.
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançaments de tresoreria.
  9.- INGRESSOS.- Proposant ratificar decret d’aprovació de la taxa d’escombraries empresarials

(exercici 2004).
10.- INGRESSOS.- Proposant ratificar decret d’aprovació de l’impost sobre béns immobles

‘rústica’ (exercici 2004).
11.- INGRESSOS.- Proposant donar compte de la resolució judicial de contenciosos

administratius.
12.- PERSONAL.- Proposant  aprovar retribució complementària temporal.

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL

13.- BATET.- Proposant aprovar definitivament el Projecte de condicionament i millora de camins
de Batet. Pla quatriennal 2004-1007. Fase 1.

14.- SEMÀFORS.- Proposant aprovar el Projecte de les obres de millora de les instal·lacions
semafòriques de la Ciutat d’Olot.

15.- ILLA TEATRE-CARRER DOLORS.- Proposant aprovar definitivament el Projecte de
reparcel·lació del polígon d’actuació 01.04 Illa del Teatre- carrer Dolors i el corresponent
conveni.

16.- ART CRISTIÀ.- Proposant aprovar les obres complementàries de la Fase II de rehabilitació
de l’Edifici de l’Art Cristià.

17.- PLA DE DALT.- Proposant aprovar els convenis en ordre a les obres de construcció del
col·lector i emissari d’aigües pluvials, i de les obres d’articulació del canvi de secció de
calçada a l’Av. Pla de Dalt.

18.- SUBVENCIÓ.- Proposant  concórrer als ajuts de millora de barris, àrees urbanes i viles.



ÀREA DE FOMENT I HABITATGE

19.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Rehabilitació de façana i teulada al c/ Proa 3.
b) Rehabilitació d’edifici al c/ Valls Nous 6.
c) Adequació de local per a bar al c/ Pou del Glaç 6 B.
d) Reforma d’edifici amb augment del nombre d’habitatges en un  al c/ Casimir Plana 5.
e) Construcció de quatre habitatges unifamiliars en filera al c/ del Puig, 7,9,11 i 13.
f) Rehabilitació de les golfes plantes 3ª i golfes d’edifici entremitgeres per a habitatges al c/

Sant Pere Màrtir 29.
g) Modificació del Projecte i pròrroga al c/ Bolós 4.
h) Reforma i ampliació d’habitatge a l’Av. València.

ÀREA D’EDUCACIÓ

20.- CONVENI.- Proposant  aprovar conveni amb el Departament d’Educació de la Generalitat de
Catalunya per a la realització d’activitats complementàries específiques de l’educació
secundària obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessitats educatives específiques
derivades de la inadaptació al medi escolar, en unitats d’escolarització compartida.

ASSUMPTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Olot, 18 d’octubre de 2004

LA SECRETÀRIA
MARTA FELIP TORRES
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