
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        7 DE FEBRER 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 el canvi de titularitat d’una parada del mercat 

setmanal. 
 
 

ÀREA D’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ  
 
  5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Treballs de senyalització polígons industrials: Pla de Baix i la Canya. 
b) Treballs relatius a projecte legalització, paleteria, escomesa i modificació instal·lació 

elèctrica. Fase 1: legalització generador. 
c) Treballs complementaris obres “Pavimentació vorera ronda Fluvià entre carrer Vilanova i 

carretera Santa Pau. Fase 2: vorera sud.”   
d) Treballs complementaris obres “Conservació de paviments de calçada vies públiques 

2006” 
e) Modificació contracte de concessió per a la gestió del Cementiri Municipal. 
f) Treballs manteniment acústic aula percussió de l’Escola de Música.  
g)  Serveis de manteniment alarmes edificis municipals. 
h) Pròrroga i revisió de preus convenis de col·laboració amb “La Fageda” per a treballs de 

jardineria.  
i) Projecte de legalització de la instal·lació de climatització Torre Castanys. 
j) Servei de manteniment plotters, IMP2006. 
k) Renovació contracte servei de manteniment “Panda Antivirus”. 
l) Pròrroga contracte manteniment sistema climatització Ajuntament i Policia Municipal. 

   6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnitzacions pòlissa de 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.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les bases reguladores per a la reducció de la taxa 

d’escombraries domiciliàries (exercici 2007) 
13.- SUBVENCIONS.- Proposant  aprovar les bases específiques reguladores de la concessió 

de subvencions en règim de concurrència competitiva. Àrea de Cultura i Àrea de Joventut i 
Esports. 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques a alumnes de l’IES Garrotxa. 
15.- PERSONAL.- Proposant  aprovar l’oferta pública d’ocupació any 2007. 



                     

 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 
16.- MOBLE URBÀ .- Proposant  instal·lar provisionalment un moble urbà a la plaça Rector 

Ferrer amb motiu de la II Mostra de Documentals OLOT.DOC 
17.- SENYALITZACIONS .- Proposant aprovar diverses senyalitzacions.  

a) Aparcament per a minusvàlids al carrer Pare Xiberta, 5-7. 
b) Rebaix vorera carrer Madrid. 

 
 

ÀREA D’URBANISME  
 
18.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Construcció de 18 habitatges unifamiliars  en filera al c/ Garrinada  21 a 37 i 41 a 55. 
b) Construcció edifici plurifamiliar de 3 habitatges i aparcaments al c/ Àngel Guimerà 44. 
c) Adequació de planta semisoterrani per destinar-la a aparcament al c/ Bolós 16. 
d) Renovació llicència de construcció d’edifici plurifamiliar entremitgeres de 24 habitatges i 

aparcaments al c/ Pintor Domenge. 
e) Reforma interior d’habitatge unifamiliar aïllat al  Mas Serrat  (de Bonavista). 
f) Adequació local per destinar-lo a aparcaments al c/ Miguel de Cervantes 23. 

19.- CONVENI.- Proposant  aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per a 
l’execució i finançament del projecte “Pla de Camins 2006”. 

 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

20.- PLAÇA SANT MIQUEL – AVINGUDA GIRONA .- Proposant  l’aprovació inicial del 
Projecte d’urbanització de la plaça Sant Miquel – avinguda Girona. 

 
 

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

llicències: 
a) Obertura d’una botiga de venda de roba al carrer Bisbe Lorenzana, 11. 
b) Obertura d’un magatzem de materials de construcció al carrer Bèlgica, 4. 
c) Obertura d’un garatge aparcament amb oficines al carrer Bestrecà, 1-3. 
d) Adequació d’una residència geriàtrica al carrer del Rengle, 1. 

 
 

ÀREA DE CULTURA  
 
22.- MUSEU DELS SANTS.- Proposant  acceptar diverses donacions amb destí al Museu dels 

Sants d’Olot. 
23.- ARXIU.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració per a l’edició llibre “L’Abans. Recull 

fotogràfic d’Olot”. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 5 de febrer de 2007 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


