
                     
 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:       7 DE JUNY 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 d’estabilitat de l’immoble situat al carrer Roser, 22.  
b) Adjudicació treballs adequació solar cruïlla carrer Bolós – Sant Pere Màrtir.  
c) Extres de l’obra de substitució de canaleres i baixants de la façana del carrer Antoni Llopis 

de l’edifici Hospici d’aquesta ciutat.  
d) Extres de les obres de millores al recinte de la Piscina Municipal (recollida aigua de les 

voreres i construcció de font a l’esplanada). 
e) Renovació contracte de suport i actualitzacions software. 
f) Construcció d’elements d’obra consistents en: terraplè, tanca seguretat i filats, al CEIP 

Sant Roc. 
  5.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Indemnitzacions pòlissa de responsabilitat civil. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
  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.- PERSONAL.- Proposant  aprovar el pagament a alumnes en pràctiques. 
12.- PERSONAL.- Proposant  aprovar les bases que regiran el concurs-oposició d’agents de la 

Policia Municipal. 
13.- PERSONAL.- Proposant  autoritzar la realització de pràctiques a l’AMO i a l’AIO a diversos 

alumnes de batxillerat. 
 
 

ÀREA D’URBANISME 
 
14.- COMPRA.- Proposant comprar un habitatge al carrer Sant Bernat 11, en exercici del dret de 

tempteig i retracte. 
15.- AVINGUDA SANT JOAN DE LES ABADESSES 22.- Proposant aprovar el Projecte 

d’actuació planta baixa distribució aules i reforma dependències de l’IME. 
16.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Rehabilitació edifici plurifamiliar per a 4 habitatges i un local comercial al c/ Sant 
Ignasi, 4. 

b) Enderroc de 2 edificis plurifamiliars al c/ dels Sastres 18. 
c) Construcció nou edifici plurifamiliar de 6 habitatges i 2 locals al c/ dels Sastres 18. 



                     
 

d) Construcció de pont de comunicació en edifici industrial al c/ Mestre Turina 39. 
e) Legalització obres de construcció de cobert annex a edificació industrial i 

modificació situació magatzem al c/ Vallespir 13. 
f) Construcció d’edifici plurifamiliar en testera de 3 habitatges i un local al c/ Roser 

17. 
g) Construcció d’edifici bifamiliar amb aparcament i un local al camí de l’Hostal de la 

Corda, 21. 
h) Reforma de coberta i distribució interior en annex a edifici al c/ Bisbe Vilanova 26. 

 
Donar compte: 

 
i) Obres de rehabilitació de la coberta de l’habitatge del Mas Can Busquets de Batet. 
j) Obres de millora del conjunt edificat del Mas la Fagella de Batet. 

 
 

ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA 
 

17.- BARRI EL XIPRER.- Proposant aprovar inicialment el Projecte d’enllumenat públic. 
 
 

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

llicències: 
a) Obertura d’un bar-fleca al passeig Bisbe Guillamet, 12. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 5 de juny de 2006 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


