
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    21 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’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ  
 
  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Redacció projecte bàsic, executiu i direcció d’obra cabana “Les Mates”. 
b) Formació informàtica per ampliació dels serveis d’implantació GTR – REC. 
c) Conveni amb el “Centro de estudios históricos del Ferrocarril español” 
d) Pròrroga contracte arquitecte per col·laborar amb els serveis de redacció de projectes, 

direcció d’obres i manteniment en edificis i equipaments municipals. 
e) Pròrroga contracte arquitecta per col·laborar amb el servei d’Urbanisme, tasques POUM. 
f) Conservació paviments de calçada de vies públiques any 2007. 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions d’alts addicionals del padró d’entrada de 

vehicles. 
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
11.- PERSONAL.- Proposant  aprovar el pagament dels serveis extraordinaris i nocturnitats del 

mes de gener. 
 
 

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

a) Adequació planta baixa  per a nou local comercial al c/ Bisbe Lorenzana 11. 
b) Instal·lació de centre de repartiment elèctric al passeig Sant Roc 1. 
c) Rehabilitació d’edifici plurifamiliar entre mitgeres amb augment del nombre d’habitatges 

(de 4 a 6) al c/ Sant Ferriol 10. 
d) Ampliació i reforma habitatge unifamiliar entre mitgeres al camí del Montsacopa 29, 1r. 
e) Construcció d’edifici plurifamiliar en tester de 15 habitatges i aparcaments al c/ Martí 

Casadevall 2- Av. Malatosquer 33. 
f) Restauració de coberta al Passeig d’en Blay, 60.   

 



                     

 

Denegar  
g)  Construcció d’aparcament en soterrani al c/ Panyó 9, B i C 

13.- CONVENI.- Proposant  aprovar un conveni de col·laboració amb ADIGSA per crear una 
base de dades de sol·licitants d’habitatge per homogeneïtzar els processos d’adjudicació 
d’habitatges. 

 
 

ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 
14.- VIES PÚBLIQUES 2007 .- proposant aprovar el Projecte de conservació de paviments de 

calçada de vies públiques any 2007. 
 
 

ÀREA DE CULTURA  
 
15.- MUSEU COMARCAL .- Proposant  acceptar diverses donacions. 
 
 

ÀREA DE JOVENTUT, ESPORTS I FESTES  
 
16.- PETICIÓ CONVENI.- Proposant  demanar a la Diputació de Girona la formalització d’un 

conveni de col·laboració econòmica per al finançament de la construcció del pavelló de 
patinatge. 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Olot, 19 de febrer de 2007 
 
   

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


