
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:      18 DE GENER DE 2006 
 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) Obres del projecte d’elements arquitectònics del Monument en memorial als vençuts, i 
condicionament urbanístic del seu entorn, fase 1. 

b) Contracte de consultoria per a la redacció del projecte del Teatre, 2a fase. 
c) Adjudicació concurs per a la contractació d’un/a arquitecte/a per col·laborar amb els 

serveis de redacció de projectes, direcció d’obres i manteniment en edificis i equipaments 
municipals. 

d) Adjudicació concurs per a la contractació d’un/a arquitecte/a per col·laborar amb el servei 
d’Infraestructures i Obra Pública.      

e) Adjudicació concurs per a la contractació d’un/a arquitecte/a per col·laborar amb el servei 
d’Urbanisme, tasques POUM. 

  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 aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar els criteris de bonificació de famílies nombroses als 

efectes d’IBI. 
 

 
ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  

 
10.- SENYALITZACIONS.- Proposant aprovar diverses senyalitzacions.  

a) Estacionament per a minusvàlids al carrer Josep Ayats. 
b) Ampliació horaris de tancament dels establiments públics d’hostaleria, exhibició, 

espectacles i finalització de festes i revetlles populars durant l’any 2006. 
 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL 
 
11.- CARRER ESCARLET 75.- Proposant corregir errada material. 
 

  



                     
 

 
ÀREA DE FOMENT I HABITATGE 

  
12.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Creació d’habitatge unifamiliar al c/ Miquel Servet. 18. 
b) Construcció d’edifici plurifamiliar entremitgeres de 12 habitatges i aparcaments al c/ 

Hipólito Lázaro, 77. 
c) Construcció d’edifici industrial sense ús determinat al carrer Mestre Turina, 89. 
d) Enderroc d’edificacions al c/ Sant Joan de les Abadesses 23. 
e) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar al c/ Bolós, 27. 

 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 16 de gener de 2006 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 
 


