
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:        31 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) Treballs de manteniment de coberta CEIP Malagrida. 
b) Reparació cornisa coberta edifici Escola d’Art Claustres del Carme. 
c) Renovació de la senyalització urbana d’orientació, fase 1: viabilitat  urbana. 
d) Revisió preus servei de neteja locals i edificis municipals. 

  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
  7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovació padró impost vehicles, exercici 2007. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovació padró mercat del dilluns, exercici 2007. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovació padró exaccions diverses, exercici 2007. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovació padró altes addicionals padró escombraries 

empresarials, exercici 2006. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovació padró altes 1r i 2n trimestre escombraries empresarials, 

exercici 2006. 
13.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar derivació de responsabilitats per deutes tributaris d’IBI 

(afecció de finques) 
14.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar la derivació de responsabilitats a administradors per 

deutes tributaris d’activitat.   
15.- COMERÇ.- Proposant  sol·licitar al Departament de Comerç que autoritzi l’obertura dels 

comerços a l’àrea d’influència del mercat setmanal determinats dies festius. 
 

 
ÀREA D’URBANISME  

 
16.- ABAT RACIMIR 49 .- Proposant resoldre recurs de reposició. 
17.- MAS LA CUERA .- Proposant resoldre dos recursos de reposició. 
18.- POLÍGON D’ACTUACIÓ 03.03 IES MONTSACOPA .- Proposant aprovar la concreció 

volumètrica. 
 
Donar compte: 
19.- PA 03.02 VOLCÀ GARRINADA .- Proposant donar compte aprovació acta de cessió de 

vialitat i zones verdes. 
 



                     

 

20.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció habitatge unifamiliar aïllat al c/ Llevant  3. 
b) Reforma edifici plurifamiliar per a 2 habitatges planta 1a a la Plaça Clarà, 4, 1r. 
c) Legalització obres de construcció de 10 habitatges unifamiliars entremitgeres al c/ Bruc, 

del 30 al 48. 
 
 

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

llicències: 
a) Obertura d’un establiment de venda al detall de productes d’alimentació al carrer Santa 

Magdalena, 12. 
b) Obertura d’un centre de psicologia, logopèdia i educació al passeig d’en Blay, 9, 1r, 1a. 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 
22.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció per a Projectes de formació en 

tecnologies de la informació i la comunicació, orientades a fomentar l'accés a la societat del 
coneixement a Catalunya. 

23.- CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda al Conveni entre el Departament d'Educació i 
Universitats de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Olot per al finançament de l'Escola 
de Música. 

24.- CONVENI.- Proposant aprovar l’addenda al Conveni de col·laboració entre el Departament 
d'Educació i Universitats de la Generalitat de Catalunya i l'Ajuntament d'Olot per al pla 
educatiu d'entorn. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
 
25.- CONVENI.- Proposant  aprovar el conveni entre les residències geriàtriques, l’Ajuntament 

d’Olot i l’entitat Creu Roja la Garrotxa, en matèria de col·laboració de voluntariat social. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 29 de gener de 2007 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


