
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    24 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’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ  
 
  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Revisió preus lloguers i concessions.  
  5.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnitzacions pòlissa de responsabilitat civil. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex núm. 1 del Padró d’entrada de vehicles (exercici 

2006) 
10.- INGRESSOS.- Donar compte d’assabentats sobre subministrament d’aigua potable. 
11.- PERSONAL.- Proposant  aprovar el pagament dels serveis extraordinaris i nocturnitats del 

mes de gener. 
12.- PERSONAL.- Proposant  aprovar el Pla de millora de l’organització i serveis 2007. 
 
 

ÀREA D’URBANISME  
 
13.- ABAT RACIMIR 49 .- Proposant resoldre recurs de reposició. 
 

Donar a compte: 
 

14.- LA CREU.- Proposant donar compte de la resolució judicial que posa fi al recurs 
167/06 interposat contra la modificació del projecte de compensació del polígon A del 
Pla parcial de la Creu-Mas Bosser. 

 
15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Reparació de la coberta de Can Gratacós a l’Av. Paluzie 8. 
b) Legalització obres nou local comercial “Can Cros” al c/ Cendrada 7, c/ Santa 

Magdalena 12. 
c) Projecte d’enderroc de 2 edificis al c/ de l’Aigua/Plaça del Conill. 
d) Edifici plurifamiliar de 6 habitatges i 1 local comercial a la Plaça del Conill 2, 

/Aigua 4. 
e) Adequació local comercial al Passeig de Barcelona 2. 



                     

 

f) Reforma d’habitatge en planta segona al  c/ Avellaner 37, 1r. 
g) Renovació llicència per a la construcció d’edifici plurifamiliar de 24 habitatges, 

local i aparcaments a la ctra. de la Canya 53,37. 
h) Renovació llicència per a la construcció de 6 habitatges unifamiliars en filera al c/ 

Bruc 20,22,24,26 i 28. 
i) Ampliació de centre docent i construcció de pavelló poliesportiu a la ctra. de 

Riudaura 96 a 110. 
j) Ampliació i nou edifici d’estació d’autobusos i aparcament al C/ Secretari Daunis, 

25. 
k) Construcció d’edifici plurifamiliar de 48 habitatges i aparcaments al C/ Abat 

Racimir, 49. 
 
 

ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 
16.- ESTACIÓ D’AUTOBUSOS .- Proposant aprovar projecte d’ordenació provisional al 

seu entorn. 
 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 
 

17.- SUBVENCIÓ.- Proposant  sol·licitar subvenció  per a la creació i la consolidació de places 
per a infants de zero a tres anys en llars d'infants de titularitat municipal (Ordre 
EDC/233/2006, de 28 d'abril) 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 22 de gener de 2007 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


