
                     
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        26 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) Treballs cablejat per instal·lació sistema de seguretat i alarmes contra incendis per al 
Teatre Principal d’Olot. 

b) Redacció del projecte bàsic de la pista de patinatge i barra de serveis entre les 
edificacions. 

c) Aprovar bases i convocar concurs per ocupacions de via pública amb instal·lacions 
desmontables destinades a bar-restaurant al Nucli Antic. 

d) Pròrroga de l’arrendament del local de les sitges del sector de l’Estació. 
e) Obres projecte actuació planta baixa distribució aules i reforma dependències IME. 

  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.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’addenda econòmica del conveni de col·laboració entre 

el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Olot per al Pla Educatiu d’Entorn. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
 
 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT 
 
13.- SENYALITZACIONS.- Proposant aprovar les següents senyalitzacions: 

a) Senyalització Parc de Malatosquer. 
 
 

ÀREA D’URBANISME 
 
14.- OBRES PÚBLIQUES.- Proposant aprovar el Projecte d’ampliació de l’Ajuntament d’Olot. 

Edifici annex existent. 
15.- NUCLI ANTIC.- Proposant aprovar l’expropiació de propietat carrer Llosa, número 19. 
16.- NUCLI ANTIC.- Proposant aprovar l’expropiació dret d’arrendament, carrer Llosa, número 

19. 
17.- PLA DE MILLORA URBANA.- Proposant aprovat el Pla de Millora Urbana del carrer 

Jaume II. 



                     
 

18.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Millora de les instal·lacions de la planta de compostatge de la carretera de les Feixes, 

núm. 200. 
b) Legalització obres ampliació edifici plurifamiliar de vuit habitatges, tres locals i 

aparcaments al carrer Sant Pere Màrtir, núms. 42-44 
c) Enderroc d’edifici unifamiliar entremitgeres al carrer Mestre Toldrà, núm. 6 
d) Renovació de la llicència per la construcció d’edifici plurifamiliar aïllat de sis habitatges i 

aparcaments al carrer Setrill, núm. 7  
e) Renovació llicència d’obres per la construcció d’edifici plurifamiliar entremitgeres de quinze 

habitatges, locals i aparcaments a la Carretera de Santa Pau, núm. 12. 
f) Ampliació d’habitatge unifamiliar al carrer Fajol, núm. 47. 
g) Instal·lació de piscina a l’avinguda Paraguai, núm. 6 
h) Enderroc d’edificacions en planta baixa al carrer Fontanella, núm. 11 
i) Legalització d’obres de construcció de tanca i pavimentació de camí al Mas cal Niño. 
j) Ampliació en remunta d’habitatge bifamiliar entremitgeres a l’avinguda Santa Coloma, 

núm. 116. 
k) Adequació interior de local per destinar a centre de fisioteràpia a l’avinguda Sant Jordi, 

núm. 146. 
l) Enderroc d’edifici plurifamiliar aïllat a la carretera Vella de la Deu, núm. 8. 
m) Trasllat de serveis, excavació de terres i construcció de murs pantalla per a la construcció 

d’un aparcament soterrani al Passeig Bisbe Guillamet. 
n) Denegar reforma d’habitatge a l’avinguda Aragó, núm. 8. 
 
o) Donar compte de la legalització d‘obres de construcció de bassa al Camp de les Contentes 

de Batet. 
p) Donar compte de les obres de construcció de piscina per habitatge unifamiliar al Camí de 

Can Merra de Batet de la Serra.  
 

 
ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA 

 
19.- SENYALITZACIONS.- Proposant aprovar els expedients següents:  

a) Projecte de reordenació del trànsit a l’illa compresa entre els carrers Setrill, Rebaixinc i 
Carreta. 

b) Projecte de Senyalització d’aparcaments als vials del sector de les Tries-El Tarut. 
20.- PAVIMENTACIÓ.- Proposant aprovar modificacions en el pintat del projecte de 

pavimentació de les vies públiques per a l’any 2006. 
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS 

 
21.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar diverses subvencions d’estalvi i eficiència energètica. 

 
 

ÀREA DE CULTURA 
 
22.- MUSEU COMARCAL.- Proposant acceptar una donació amb destí al Museu Comarcal de 

la Garrotxa. 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot, 24 de juliol de 2006 

 
L’ALCALDE 

LLUÍS SACREST VILLEGAS 


