
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        22 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’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ 
 
  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Obres complementàries rehabilitació edifici Art Cristià, fase 4. 
b) Aprovació subscripcions any 2006 dependències municipals. 
c) Venda de vehicles dipòsit municipal. 
d) Pròrroga contracte servei de missatgeria. 
e) Pròrroga contracte servei manteniment alarmes edificis municipals.   

  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.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
 
 

ÀREA D’URBANISME 
 
11.- ESPAI JOVE NÚRIA.- Proposant aprovar el Projecte de reforma i ampliació serveis 

(lavabos dones, adaptat, neteja i magatzem). Climatització Sala Cafè Teatre, al carrer del 
Carme 8. 

12.- OBRES PARTICULARS: proposant resoldre els següents expedients: 
a) Rehabilitació edifici plurifamiliar per a 5 habitatges al Pg. de Blay, 33. 
b) Construcció de tanca i pavimentació de pati al c/ Juli Garreta 1. 
c) Modificació puntual d’obertura a la façana de la planta baixa del c/ Sant Cristòfol 17. 
d) Distribució interior d’edifici existent al c/ Cadis, 2. 
e) Construcció d’edifici plurifamiliar de 22 habitatges i aparcaments al c/ Alacant 6- passatge 

Ca n’Elies. 
f) Legalització obres de reforma d’edifici aparellat d’habitatges i de construcció de soterrani 

per a garatge i construcció de tanca a l’Av. Galícia 4 i 5. 
 



                     
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 

 
13.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIA AMBIENTAL.- Proposant atorgar les següents 

llicències: 
a) Modificació de llicència ambiental per l’adequació d’una activitat de valorització de paper, 

cartró, vidre, ferralla fèrrica i no fèrrica, mitjançant classificació, premsat de paper i ferralla 
i l’emmagatzematge de cable, palets de fusta, envasos metàl·lics, que contenen restes de 
substàncies perilloses, a la carretera la Canya s/n. 

b) Modificació de llicència ambiental per a activitat de fabricació de derivats de ceres i 
parafines al carrer Rosselló, núm. 1. 

c) Modificació de llicència municipal per a activitat de centre sanitari d’accidents de treball a 
l’avinguda Reis Catòlics núm. 40. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 20 de febrer de 2006  
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


