
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:                       10  DE GENER DE 2007 
 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’OCUPACIÓ I FIRES  
 
  4.- MERCAT SETMANAL .-  Proposant aprovar diverses baixes i canvis de nom, de parades 

del mercat setmanal. 
   5.- PLAÇA MERCAT .- Proposant acceptar la renúncia d’una parada de la Plaça Mercat.  
   .-  

 
ÀREA D’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ  

 
   6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Connexió innalàmbrica edifici Escola d’Expressió i IME (2ona fase)  
b) Treballs de renovació sistema aire condicionat dependències d’informàtica 

   7.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
    8.-RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnitzacions pòlissa de responsabilitat civil. 
   9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
  10.- TAXIS.- Proposant aprovar les tarifes urbanes “taxi 2007”.   
  11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques  conveni IES-SEP la Garrotxa  
         del mes de desembre  2006 
 
 

ÀREA D’URBANISME  
  
  12.- MAS  SOLER.- Proposant aprovar servitud de canonada d’aigua potable. 
  13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Construcció de dos edificis plurifamiliars de 51 habitatges i aparcamentrs al C/Garrinada 
núm. 36,40,44,50 i 56 

b) Adequació d’edifici per a 2 habitatges al c/Hostal del Sol, 11.  
c) Pròrroga de llicència de construcció d’habitatge unifamiliar aïllat amb modificació de 

projecte al c/Garbi, núm. 28. 
d) Reforma i rehabilitació de façana en edifici plurifamiliar al c/Estires, núm. 14. 
e) Reforma d’edifici entre mitgeres de 2 habitatges i aparcament (augment del nombre 

d’habitatges en 1 unitat) al c/Volcà Traiter, 2. 
f) Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges i aparcaments a l’Av. Sant 

Jordi, núm. 15. 
g) Enderroc d’habitatge unifamiliar al c/ Verge de Montserrat, núm. 13. 
h) Reforma d’habitatge (fase 1 del projecte presentat) a Ca mestre 1 a la cra.  De Santa Pau. 
i) Reforma d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 3 habitatges al c/Pardal, núm. 13. 
j) Reparació puntual de coberta d’habitatge al c/Font de la Salut , núm. 7 
k) Substitució de coberta en edifici industrial al c/Joan Maragall, núm. 21. 



                     

 

l) Projecte de rehabilitació 3 habitatges usats al c/Valls Nous, núm. 17. 
m) Rehabilitació edifici plurifamiliar de 5 habitatges usats al c/Clivillers, 15. 
n) Rehabilitació edifici plurifamiliar aïllat al c/Sant  Francesc d’Assís, núm. 18. 

 
ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  

 
  14.- LA GUARDIOLA .- Proposant aprovar definitivament el projecte d’urbanització del sector  
          12 .                                                                                                                                                                                                                                                                         

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

a) Obertura d’un comerç amb autoservei de  productes ecològics al c/Pare Roca, núm. 8 
baixos.  

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot, 8 de gener  de 2007 

 
L’ALCALDE 

LLUÍS SACREST VILLEGAS 
 


