
                     
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        12 DE JULIOL 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) Aprovació pagament cànon inicial concessió d’obra pública per construcció i explotació 
servei aparcament soterrat al Firalet i zones blaves de tot el municipi. 

b) Redacció projecte i direcció d’obra dels lavabos públics del Pavelló. 
c) Treballs de col·laboració i assessorament tècnic projecte edifici annex Can Joanetes. 
d) Obres del projecte d’obertura de dues portes d’emergència al Pavelló Firal. 
e) Adjudicació obres de modificació de vorera i tanca d’accés a l’IES Montsacopa – avinguda 

Joan de Cabirol. 
f) Adjudicació obres de rehabilitació interior d’un habitatge a l’avinguda Santa Coloma, 22, 

escala 2, baixos. 
g) Adjudicació obres del projecte de reforma de l’edifici de la Policia Municipal.  
h) Adjudicació diverses actuacions de millora i manteniment Cementiri Municipal.  
i) Extres obres de trasllat vestidors homes i dones i sistema de desguassos Estadi 

d’Atletisme, fase 1. 
j) Adjudicació obres de pavimentació vorera Ronda Fluvià, entre el carrer Vilanova i la 

carretera de Santa Pau, fase 2, vorera sud. 
k) Adjudicació treballs de construcció 2 casetes per a hort. 
l) Adjudicació obres d’urbanització vorera sud i entorn carrer Secretari Daunis (tram carrer 

Joaquim Vayreda – Marià Vayreda), fase 2.  
m) Instal·lació sistema de refrigeració local carrer Bisbe Guillamet, 11.  
n) Treballs conversió pilones carrer Baix del Tura i Passeig de Blay.  
o) Venda de vehicles del dipòsit municipal.  
p) Treballs de coordinació de seguretat i salut obres de millora semafòrica passos de 

vianants.  
q) Treballs de coordinació seguretat i salut obres de condicionament i millora dels camins i 

infraestructures de serveis al sector de Pujou, fase 1.  
r) Treballs instal·lació sistema d’alarmes Teatre Principal.  
s) Contractes d’arrendament vehicles amb destí a la Policia Municipal.    

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Indemnitzacions pòlissa responsabilitat civil. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
10.- INGRESSOS.- Proposant encarregar defensa jurídica a la Diputació de Girona. 
 



                     
 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT 
 
11- SENYALITZACIONS.- Proposant aprovar senyalització a l’avinguda Gaudí. 
 
 

ÀREA D’URBANISME 
 
12.- CONVENI.- Proposant aprovar definitivament el conveni urbanístic per a l’obertura del carrer 

Macedònia entre l’Av. de Santa Coloma i el carrer Madrid. 
13.- CARRER MACEDÒNIA.- Proposant aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació  de 

la Unitat d’actuació del carrer Macedònia entre l’Av. de Santa Coloma i  el carrer Madrid.  
14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Rehabilitació d’edifici plurifamiliar per a dos habitatges al c/ Rei Martí l’Humà 13. 
b) Enderroc edifici plurifamiliar entremitgeres al c/ Roser 2. 
c) Redistribució interior de local per destinar-lo a carnisseria i xarcuteria amb obrador al c/ 

pare Roca  10. 
d) Redistribució interior d’habitatge a l’Av. Santa Coloma 20. 
e) Projecte de pista de padel a l’Av. Equador 8. 
f) Pròrroga llicència d’obres per a la construcció d’edifici plurifamiliar entremitgeres de 18 

habitatges i aparcaments al c/ Nicaragua 8-10. 
g) Pròrroga llicència de construcció d’edifici plurifamiliar aïllat d’11 habitatges i aparcaments 

al c/ Rebaixinc 26. 
h) Reforma i adequacíó de naus industrials al c/ Manuel de Falla 48. 
i) Projecte de restauració Camp de les Forques ( Can Passavent-El Croscat). 
j) Instal·lació de mòduls prefabricats a l’IES Montsacopa. 
k) Redistribució interior de local en planta baixa per a destinar-lo a ús associatiu a l’Av. Sant 

Joan 45. 
15.- CONVENI.- Proposant aprovar la pròrroga del conveni de l’Oficina d’Habitatge. 
 
 

ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA 
 

16.- PA 03.03. IES MONTSACOPA.- Proposant aprovar l’ordenació del trànsit. 
17.- PROJECTE PER A LA IMPLANTACIÓ DE LA SENYALITZACIÓ ITINERÀNNIA.-

Proposant aprovar-lo. 
 
 

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

llicències: 
a) Obertura d’una botiga de venda d’objectes de regal al carrer Hospici, 9. 
b) Obertura d’un centre de fisioteràpia a l’avinguda Sant Jordi, 146, baixos. 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ 
 
19.- SUBVENCIÓ.- Proposant  sol·licitar una subvenció per a la creació i consolidació de places 

per a infants de zero a tres anys en llars d’infants de titularitat municipal. 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot, 10 de juliol de 2006 

 
L’ALCALDE ACCIDENTAL 
JOAN ALBESA PONCET 


