
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:     15 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. 
  4.- ASSABENTATS.- Donar compte de la Sentència de contribucions especials del carrer 

Santa Sabina. 
 

 
ÀREA D’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ 

 
  5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Rescissió del contracte de cessió gratuïta d’un solar situat al carrer Mirador, destinat a 
dipòsit de vehicles. 

b) Treballs de coordinació seguretat i salut en l’obra Projecte memorial als vençuts i 
condicionament urbanístic del seu entorn, fase 1. 

c) Treballs redacció de projecte executiu de consolidació estructural i substitució cobertes i 
pla director d’usos avantprojecte global Can Montsà. 

d) Rectificar acord de revisió del preu per a la concessió de la gestió del servei de Cementiri 
Municipal. 

  6.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  7.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnitzacions pòlissa responsabilitat civil. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases per a la reducció de la taxa de recollida 

d’escombraries domèstiques any 2006 (per qüestions de tipus socials). 
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases per a la reducció de la taxa de recollida 

d’escombraries domèstiques any 2006 (per vivendes en zona rústica). 
14.- PERSONAL.- Proposant  aprovar les bases per al concurs oposició lliure per a una plaça 

d’inspector de la Policia Municipal. 
 
 

ÀREA D’URBANISME 
 
15.- PLA DE MILLORA URBANA.- Proposant aprovar inicialment el Pla de millora urbana de 

composició de volums de l’hotel Borrell, a la cantonada dels carrers Verge de Fàrtima i Nonet 
Escubós. 



                     
 

 
16.- OBRES PARTICULARS: proposant resoldre els següents expedients: 

a) Reforma d’una escala i d’un aparador en local comercial al carrer  Mulleras, 14. 
b) Adequació de local sense ús específic al carrer Santiago Russiñol 9. 
c) Construcció escala d’emergència al passeig Bisbe Guillamet 5. 
d) Reforma ampliació d’habitatge i construcció de piscina al carrer Alzina 16. 
e) Reforma puntual estructura sostre local comercial al carrer Major 27 i Alt del Tura 2. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 13 de febrer de 2006 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


