
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    28 DE MARÇ 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 ampliació d’una parada del mercat setmanal. 
 
 

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

a) Adjudicació de les obres del projecte de conservació de paviments de calçada vies 
públiques 2007. 

b) Adjudicació dels treballs del projecte de renovació de la senyalització urbana d’orientació. 
Fase 1: viabilitat urbana. 

c) Actuacions Museu dels Sants 
d) Obres arranjament espai contenidors a la carretera de Batet 
e) Substitució separadors carril bici 
f) Treballs reinstal·lació coberta al pati de l’Hospici   
g) Treballs acabats cel ras i climatització planta pis a la Torre Castanys.  

  6.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  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 la liquidació del subministrament d’aigua del 4t trimestre / 

2006 (SOREA SA) 
13.- PERSONAL.- Proposant  aprovar el Pla d’assumptes propis Setmana Santa 2007. 
14.- PERSONAL.- Proposant  aprovar les Bases que han de regir el concurs-oposició per a la 

selecció d’un Tècnic mig d’Administració Especial (Arxiu d’Imatges) i convocatòria del procés 
selectiu. 

 
 

ÀREA D’URBANISME  
 
15.- CARRER PUIG DEL ROSER.- Proposant aprovar inicialment el Projecte de construcció de 

l’Arxiu Comarcal i un equipament municipal a Olot. 
16.- CARRER SANTA SABINA .- Proposant aprovar inicialment el conveni urbanístic de 

normalització de finques i obertura d’un tram del carrer Santa Sabina. 



                     

 

17.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció de piscina en habitatge unifamiliar al c/ Hortènsies, 4. 
b) Ampliació d’habitatge unifamiliar aparellat a (construcció de soterrani) al c/ Garbell 7. 
c) Enderroc d’edifici al c/ Panyó 4. 
d) Reforma i addició de dues plantes pis en habitatge unifamiliar a la ctra. de la Canya 68.  
e) Adequació de local per a destinar-lo a centre d’estètica a l’Av. Sant Jordi 156. 
f) Construcció de dos habitatges unifamiliars aparellats (2a fase habitatge núm. 69) al c/ 

Volcà Puig de Mar, 69. 
g) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al c/ Garbí 26. 
h) Renovació llicència per a l’enderroc i construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al Pg. 

Desemparats, 77. 
 
 

ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

18.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA CANYA SECTOR 13 .- Proposant aprovar-lo 
definitivament . 

19.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ AVINGUDA DE CUBA .- Proposant aprovar-lo 
definitivament. 

20.- VOLCÀ MONTSACOPA .- Proposant aprovar el Projecte de rehabilitació i reforç del 
paviment del camí d’accés. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS  
 
21.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar la següent 

llicència: 
a) Obertura d’un bar al carrer Lleida, 18 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 
22.- SUBVENCIÓ.- Proposant  sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, dins el 

programa de finançament de despeses de funcionament i manteniment dels centres docents 
d’educació especial de les comarques gironines. 

 
ÀREA DE JOVENTUT, ESPORTS I FESTES  

 
23.- SUBVENCIÓ.- Proposant  sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a 

programes de promoció esportiva en edat escolar 2007. 
24.- SUBVENCIÓ.- Proposant  sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a 

l’adequació del Pavelló firal per a la pràctica de patinatge artístic. 
 
 

ÀREA DE SERVEIS SOCIALS  
 
25.- CONVENI.- Proposant  sol·licitar la formalització d’un conveni amb el Departament de 

Governació i Administracions Públiques en l’àmbit de la lluita contra l’exclusió social. 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
Olot, 26 de març de 2007 

 
L’ALCALDE 

LLUÍS SACREST VILLEGAS 


