
                     
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        1 DE MARÇ 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) Treballs de redacció del projecte, direcció d’obres i enderroc de la casa núm. 5 del carrer 
Sant Miquel.  

b) Rectificació errors revisió preus concessió recollida deixalles. 
c) Diversos treballs de clavegueram. 
d) Honoraris defensa jurídica. 
e) Contractació obres adequació parc Malatosquer. 
f) Ampliació servei de neteja bloc B. 
g) Aprovació d’un conveni entre l’Ajuntament d’Olot, el Consorci Local Localret i Localret SA, 

per a la redacció d’un Pla de Telecomunicacions Corporatives per a l’Ajuntament d’Olot. 
h) Treballs de seguiment arqueològic de la Muralla d’Olot, entre els carrers Valls Vells i la 

Llosa. 
i) Revisió de preus de la concessió d’ús d’un terreny municipal ubicat al c/ Serra de Sant 

Valentí.  
  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 altes 1r i 2n trimestre de 2005 del padró d’escombraries 

empresarials. 
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar una modificació de l’oferta pública d’ocupació. 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 
11.- SENYALITZACIONS.- Proposant aprovar:   

a) Canvis senyalització carrers avinguda Sant Joan les Abadesses, Bisbe Serra, Miquel de 
Cervantes, i Guifré el Pilós. 

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

a) Reforma i adaptació de local per a oficina bancària al c/ Mulleras, 11. 
b) Modificació de la distribució interior d’un local destinat a oficina a viatges al passeig de 

Blay 35 i 36. 



                     
 

c) Legalització obres redistribució interior en habitatge unifamiliar entremitgeres al c/ Paller 
16. 

d) Obres per a la reposició de la legalitat urbanística al  c/ Paller 16. 
e) Instal·lació de tanca al Camp de les Contentes. 
f) Tancament de pati i formació de vorera i pas de vianants a la urbanització Les Fonts. 
g) Col·locació provisional de tanca al c/ Bisbe Serra- Comtes de Besalú- Lope de Vega i 

Miguel de Cervantes. 
h) Reforma interior de local al c/ Port Bou 1-3. 
i) Construcció d’edifici de 27 habitatges i aparcaments al c/ Miquel Març 11, 13, 15 i 17. 
j) Construcció d’edifici plurifamiliar de 53 habitatges, un local i aparcaments al c/ Abat 

Racimir 46-50, Remences 32 i Josep Maria Capdevila Balancó 3. 
k) Construcció d’edifici plurifamiliar de 12 habitatges i aparcament al c/ Santa Sabina 7 i 9. 

 
Denegar: 

l) Construcció habitatge unifamiliar al c/ Hostal del Sol 29. 
 

Donar compte: 
m) Informe dels serveis tècnics municipals per instal·lació d’una tanca de filat a la finca del 

Mas Can Sam. (sector Sant Cristòfor les Fonts). 
 
 

ÀREA DE FOMENT I HABITATGE 
 
13.- OFICINA D’HABITATGE.- Proposant sol·licitar ajuts a la compra d’habitatge usat per 

destinar-lo a lloguer protegit. 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 
 
14.- 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. 

ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
15.- IES MONTSACOPA.- Proposant donar suport a la proposta del Consell Escolar i 

l’Associació de pares i mares de l’IES Montsacopa en relació a les obres de reforma i 
ampliació del centre. 

ÀREA DE JOVENTUT, ESPORTS I FESTES 
 
16.- ESPORTS.- Proposar al Club Patinatge Artístic Olot pels Premis nacionals de l’esport de 

l’any 2006. 

ASSUMPTES URGENTS 

Olot, 27 de febrer de 2006 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


