
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:       31 DE MAIG 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) Coordinació de seguretat i salut del Projecte memorial als vençuts i condicionament 
urbanístic del seu entorn. Fase 3. 

b) Coordinació de seguretat i salut del Projecte modificat paviments calçades vies públiques 
2006. 

c) Coordinació de seguretat i salut en l’obra d’urbanització vorera sud i entorn del carrer 
Secretari Daunis. 

d) Treballs de diagnòstic i elaboració de propostes d’actuació respecte a l’atenció al ciutadà i 
els sistemes de suport (organització dels processos, organització dels documents i 
tecnologies de la informació).  

e) Obres de pavimentació de la vorera de la carretera de Sant Joan (tram Casimir Plana – 
avinguda Sant Joan).  

f) Treballs de redacció i direcció del Projecte tècnic per a la legalització de les instal·lacions 
de BT de la planta baixa de l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, 22. 

g) Treballs d’adequació del pati del grup de lactants a la llar d’infants municipal de Sant Pere 
Màrtir. 

h) Concessió per a la utilització i explotació bar piscina municipal i Núria. 
  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant atorgar ajuts per obres adequació locals sense fum. 

 
 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT 
 

10.- PROTOCOL.- Proposant  aprovar el protocol d’actuació amb la Policia Municipal del 
Patronat Joan Sellas Cardelús 



                     
 

 
ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL 

 
11.- OBRES PARTICULARS: Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Legalització obres de redistribució interior de local per a destinar-lo a oficines al c/ Bisbe 
Lorenzana, 18, 1r, 5a. 

b) Construcció edifici bifamiliar entremitgeres al c/ Abat Bernat de Peramola 18. 
c) Instal·laciói de muntacàrregues (ascensor privat) edifici aïllat, Casa Plana a l’Av. Paluzie, 

12. 
d) Enderroc d’edifici plurifamiliar entremitgeres al c/ Sant Ferriol 24. 
e) Redistribució interior d’habitatge en edifici plurifamiliar a l’Av. Sant Joan 33, 1r. 
f) Instal·lació d’ascensor en habitatge unifamiliar al Camí del Montsacopa 1. 
g) Redistribució interior de local comercial i d’oficines destinat a la venda d’equipaments 

d’hosteleria i comerç a l’Av. Santa Coloma 33 i 35. 
h) Consolidació de coberta d’edifici d’habitatge al Mas Rabeix.  
i) Construcció de quatre habitatges unifamiliars en filera al c/ Amer números 7A, 7B, 9A i 9B. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 
 
12.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS.- Proposant atorgar les següents 

llicències: 
a) Ampliació d’una activitat de taller de manteniment, venda i reparació de vehicles 

automòbils al carrer Mestre Falla, núm. 44-46-48. 
 
 

ÀREA DE CULTURA 
 
13.- MUSEU COMARCAL.- Proposant  acceptar diverses donacions amb destí al Museu 

Comarcal de la Garrotxa. 
 

 
Olot, 29 de maig de 2006 

 
L’ALCALDE 

LLUÍS SACREST VILLEGAS 
 


