CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

7 DE MARÇ DE 2007
LES 8 DEL MATÍ
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) Aprovar el plec de condicions economicoadministratives per a l’adjudicació mitjançant
concurs de les obres del projecte de la Llar d’infants les Fonts i convocatòria de la licitació.
b) Diversos treballs de clavegueram, zona 1: St. Roc i Bonavista.
c) Conveni amb Fecsa-Endesa per al desviament de cablejat de la casa situada al carrer
Mirador, 11.
d) Conveni per a la cessió de terrenys a Batet per a la ubicació de contenidors de recollida
selectiva.
e) Conveni de col·laboració amb el Servei Català de Trànsit en matèria de controls de
velocitat.
f) Actualització aplicacions Autocad.
5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments.
8.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions.
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues.
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases del concurs oposició en torn lliure per
procediment d’urgència per a la selecció d’un agent de policia local, i creació de borsa de
treball.
11.- PERSONAL.- Proposant atorgar una ajuda familiar.
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar la modificació de l’oferta pública d’ocupació de
l’Ajuntament d’Olot, exercici 2007.
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases del concurs oposició en torn lliure per
procediment d’urgència per a cobrir una plaça d’auxiliar administratiu, i creació de borsa de
treball.

ÀREA D’URBANISME
14.- LLAR D’INFANTS DE LES FONTS.- Proposant aprovar inicialment el projecte executiu.
15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per a finançar part
del Projecte de reubicació de la maquinària de climatització de l’edifici de Can Trincheria.

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

a) Construcció edifici plurifamiliar de 7 habitatges i aparcaments al c/ Estires 8.
b) Construcció edifici plurifamiliar entre mitgeres de 12 habitatges i aparcaments al c/ Estorch
i Siqués 11 i 13.
c) Substitució de coberta en edifici plurifamiliar al c/ Dolors 3.
d) Construcció edifici plurifamiliar aïllat de 22 habitatges i aparcaments al c/ Compositor
Narcís Paulis 10 A,B i C.
e) Construcció edifici plurifamiliar de 17 habitatges, 1 local i aparcaments al c/ Vicenç Soler
Jorba 10, 12 i 14 i a l’Av. Antoni Gaudí 46.

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS
17.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS.- Proposant atorgar la següent
llicència:
a) Activitat de sala d’exposicions al carrer Clivillers, 7, 1r.

ÀREA DE CULTURA
18.- MUSEU COMARCAL.- Proposant acceptar una donació amb destí al Museu Comarcal de
la Garrotxa.

19.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per al cicle de
concerts de música de cobla.

ÀREA DE JOVENTUT, ESPORTS I FESTES
20.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a les
reformes dels serveis higiènics del Pavellló d’Esports, 1.
21.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per al projecte
“La Ruleta” i “Concurs Lligamosques”.

ASSUMPTES URGENTS

Olot, 5 de març de 2007

L’ALCALDE
LLUÍS SACREST VILLEGAS

