
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:      8 DE FEBRER 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’OCUPACIÓ I FIRES 
 
  4.- MERCAT SETMANAL.-  Proposant autoritzar el canvi de nom d’una parada del mercat 

setmanal. 
 
 

ÀREA D’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ 
 
  5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Treballs de retolació, segons Pla d’evacuació centre, Escola Pla de Dalt. 
b) Treballs de millora de les instal·lacions de calefacció i climatització ala nord edifici Hospici. 

  6.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançaments de tresoreria 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
12.- INGRESSOS.- Proposant encarregar defensa jurídica als serveis tècnics de la Diputació de 

Girona. 
13.- PERSONAL.- Proposant  aprovar pagament pràctiques alumnes. 
14.- PERSONAL.- Proposant  aprovar oferta pública d’ocupació Ajuntament d’Olot 2006. 
15.- PERSONAL.- Proposant  aprovar les bases per a selecció personal auxiliar administratiu per 

procediment d’urgència. 
 
 

ÀREA D’URBANISME 
 
16.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Construcció d’edifici plurifamiliar de 19 habitatges i aparcaments al c. Verge de la Guia, 21 
b) Construcció d’edifici unifamiliar entre mitgeres al c. Lligador, 8 
c) Adequació de local per a clínica veterinària amb botiga al carrer Sant Antoni Maria Claret, 

núm. 3 
d) Pavimentació d’accessos i d’àrea d’aparcament a la Moixina 



                     
 

e) Legalització obres de reforma interior de local en planta baixa a la carretera de les Tries, 
72 

f) Adequació de cabana al Mas  la Coromina 
g) Redistribució interior de local per destinar-lo a estanc, al pg. De Blay, 51 
h) Legalització de modificació de projecte de rehabilitació d’habitatge en edifici plurifamiliar 

entre mitgeres al c. Sant Ferriol 45 
i) Construcció d’edifici plurifamiliar de 10 habitatges, 3 locals i aparcament al c. Ramon 

Berenguer, 3 
j) Denegar: Modificació de projecte de construcció d’edifici plurifamiliar aïllat de 46 

habitatges, un local i aparcament al c. Rei Martí l’Humà, 1 
 
17.- CARRER ROSER, 22.- Proposant aprovar la memòria valorada sobre les actuacions a fer 

necessàries per garantir l’estabilitat de l’immoble, redactada pels serveis tècnics municipals i 
ordenar la seva execució. 

18.- PLA PARCIAL LA CREU MAS BOSSER.- Donar compte de la sentència recaiguda en el 
contenciós administratiu 899/2000. 

19.- RECURS 250/2002.- Proposant donar compte de la finalització del procediment iniciat pel 
Sr.  Juviña Barris i altra.  

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 
 
20.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL.- Proposant atorgar les següents 

llicències: 
a) Obertura d’una oficina bancària al carrer Mulleras, 11 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 6 de febrer de 2006 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


