
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    22 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) Pròrroga servei de notificacions.  
b) Serveis implantació nou hardware-software. 
c) Serveis i assistència tècnica en servidors i comunicacions en entorn windows. 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- TAXIS.- Proposant aprovar els torns de taxis nocturn, cap de setmana i festiu. 
  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.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
11.- INGRESSOS.- Proposant ratificar decret d’aprovació del 3r. i 4t. Trimestres 2005  d’altes de 

l’Impost d’activitats econòmiques. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar complement de  productivitat. 
 
 

ÀREA D’URBANISME 
 
14.- DELIMITACIÓ DEL POLÍGON D’EXPROPIACIÓ.- del Nucli Històric “A” “Placa 

Esgleiers”: proposant aprovar inicialment la delimitació del polígon. 
15.- DELIMITACIÓ DEL POLIGON D’EXPROPIACIÓ.- del Nucli Històric “B” “Plaça 

Campdenmàs”: proposant aprovar inicialment la delimitació del polígon. 
16.- DELIMITACIÓ DEL POLIGON D’EXPROPIACIÓ.- del Nucli Històric “C” “Passeig de la 

Muralla”: proposant aprovar inicialment la delimitació del polígon. 
17.- PISCINA MUNICIPAL.- Proposant aprovar el Projecte de millores piscina municipal(2006) 

terrassa soterrani i complements a l’Av. Sant Jordi. 
18.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una al Departament de Treball i Assumptes Socials 

per a la Memòria valorada de modificació de vestíbul accés; substitució muntacàrregues per 
ascensor adaptat; modificació planta baixa, pisos i coberta caixa ascensor. Edifici públic 
d’usos múltiples a l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, 22.  

 
 



                     
 

19.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Consolidació de sostre en edifici bifamiliar entremitgeres a la ctra. de la Deu, 99, 1r, 1a. 
b) Modificació projecte de construcció de dos habitatges unifamiliars en filera al c/ 

Comanegra 19 i 21. 
c) Construcció de nau industrial sense ús determinat a l’Av. Europa 50. 
d) Modificació d’obertures en edifici d’aparcaments a l’Av. Anselm Clavé 4. 
e) Legalització de cobert provisional al c/ Vallespir 15. 
f) Construcció d’habitatge unifamiliar entremitgeres al c/ Cirerer 10. 
g) Construcció d’un pont de comunicació al c/ Mestre Turina 39. 
h) Reforma d’edifici industrial (accés a coberta) al c/ Pep Ventura. 
i) Reforma de tanques i pavimentació de pistes de tennis a l’Av. Equador 8. 

 
Denegar: 
j) Reforma de coberta de nau industrial al c/ Francesc Bartrina 12. 

 
 

ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA 
 

20.- SECTOR D’ “EL XIPRER”.- Proposant aprovar el Projecte de renovació de carrers. 
21.- APARCAMENT PÚBLIC.- Proposant aprovar el Projecte d’adequació del solar de l’Institut 

religiós de Sant Josep per a àrea d’aparcament públic de superfície. 
22.- SENYALITZACIÓ.- Proposant aprovar la Modificació puntual del Projecte d’ordenació de 

l’aparcament de càrrega i descàrrega i de reordenació de trànsit al centre de la Ciutat. 
 
 

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

llicències: 
a) Obertura d’una activitat d’habitatges amb serveis comuns per a persones disminuïdes al 

carrer Hospici, 9. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 20 de març de 2006 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


