
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    22 DE NOVEMBRE 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) Diverses actuacions Museu dels Sants. 
b) Contractar amb la FES les actuacions objecte del conveni de col·laboració entre la 

Secretaria de Comerç i Turisme i l’Ajuntament d’Olot.   
c) Treballs de digitalització del Fons de l’Arxiu d’Imatges d’Olot. 
d) Redacció projecte executiu i direcció d’obra de la pista de patinatge i barra de serveis 

entre les edificacions (Pavellons Esports). 
  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 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 resoldre reclamacions i recursos. 
12.- RECAPTACIÓ.- Proposant acceptar baixes presentades pel servei de recaptació del 

Consell Comarcal de la Garrotxa. 
13.- PLAÇA MERCAT .- Proposant aprovar el traspàs d’una parada de la Plaça Mercat. 
14.- CEMENTIRI.- Proposant  aprovar l’adquisició de drets funeraris. 
15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
16.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’ajudes per estudis als treballadors de 

l’Ajuntament d’Olot. 
17.- PERSONAL.- Proposant  aprovar el pagament d’ajudes per estudis dels fills dels 

treballadors de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 
18.- SENYALITZACIONS .- Proposant aprovar diverses senyalitzacions.  

a) Reserva per a minusvàlids al carrer Concepció Carreras, núm. 3 
b) Creació d’un aparcament per a motocicletes a la zona d’accés a l’IES Garrotxa. 

 
 



                     

 

ÀREA D’URBANISME  
 
19.- LA CUERA.- Proposant aprovar definitivament el Polígon d’expropiació.   
20.- CONVENI.- Proposant aprovar la pròrroga del conveni entre el Departament de Medi 

Ambient de la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot, respecte a l’Oficina d’Habitatge. 
21.- OBRES PARTICULARS : proposant resoldre els següents expedients: 

a) Construcció edifici plurifamiliar de 6 habitatges i aparcaments al c/ Mestre Toldrà 6. 
b) Segona fase construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Ribes de Freser 23. 
c) Modificació projecte de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres d’habitatges i 

aparcaments (amb reducció del nombre d’habitatges de 9 a 8) al c/ Castellfollit de la Roca 
2, 

d) Construcció de nau industrial sense ús a l’avinguda Europa 56. 
e) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar al c/ Madrid 217. 
f) Enderroc de nau industrial i construcció d’edifici plurifamiliar d’11 habitatges i aparcament 

al c/ Puigsacalm, 2. 
g) Instal·lació d’aparell elevador privat al c/ Pardal 7. 

 
Donar compte: 
h) Reforma de coberta al Mas la Fagella. 

 
 

ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

22.- CARRER SANT FELIU .- Proposant aprovar el Projecte de millora i seguretat viària. 
 
 

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

llicències d’adequació: 
a) Obertura d’un taller de confecció de peces de bany i roba esportiva a la carretera de les 

Tries, 111, baixos. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 20 de novembre de 2006 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


