
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:        4 D’ABRIL 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 l’alta d’una parada en el mercat setmanal. 
 
 

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

a) Subministrament mòdul vestidors i estació depuradora zona esportiva Batet (sector can 
Frontana) 

b) Treballs del projecte de rehabilitació de coberta cabanya Mas les Mates.  
c) Treballs d’enderroc garatges camí de les Feixes.  
d) Treballs de senyalització horitzontal diversos carrers. 
e) Treballs d’adequació i millora del paviment i embornals del carrer Múrcia entre passeig de 

Barcelona i avinguda València.  
f) Treballs de subministrament i col·locació nova porta d’accés principal CEIP Malagrida.  
g) Pròrroga contracte de col·laboració amb el servei d’Infraestructura i Obra Pública.   

  6.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
  9.- INGRESSOS.- Aprovar altes del 3r i 4t trimestre de 2006 pel que fa a l’Impost d’Activitats 

Econòmiques. 
10.- PERSONAL.- Proposant  l’aprovació de les Bases i convocatòria del concurs-oposició, 

promoció interna, per a la selecció de 3 places d’administratiu/iva d’administració general. 
11.- PERSONAL.- Proposant  l’aprovació de les Bases i convocatòria del concurs-oposició, 

promoció interna, per a la selecció d’un Tècnic mitjà d’administració general (Àrea de 
Cadastre). 

 
 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 
12.- CONVENI.- Proposant  aprovar un conveni de coordinació i col·laboració en matèria de 

seguretat pública i Policia entre el Departament d’Interior, Relacions Institucionals i 
Participació Ciutadana, i l’Ajuntament d’Olot. 

 
 



                     

 

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS AMB ELS BARRIS  
 
13.- COOPERACIÓ.- Proposant  sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona per a “Olot de 

Colors” (convocatòria Projectes de Cooperació i Solidaritat). 
 

 
ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  

 
14.- SUBVENCIÓ.- Proposant  sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona dins el 

programa “Del Pla a l’acció”, per a l’adequació de l’enllumenat públic a la Llei 6/2001 i el 
decret 82/2005, d’ordenació ambiental per a la protecció del medi nocturn (fase any 2007) 

15.- ESCOLA DEL MORROT .- Proposant  aprovar conveni per a l’ocupació temporal dels 
terrenys per a les instal·lacions provisionals de l’Escola del Morrot. 

16.- ESTACIÓ D’AUTOBUSOS .- Proposant  aprovar inicialment la delimitació del polígon 
d’expropiació per a l’obtenció dels terrenys del sistema de comunicacions viàries. 

17.- PROJECTE TORRE CASTANYS .- Proposant aprovar el Projecte d’obra de conservació i 
millora reforç amb  acabats cel ras i climatització planta pis. 

18.- OBRES PARTICULARS .- Proposant  resoldre els següents expedients: 
a) Reforma i ampliació d’edifici, formació de 6 habitatges i 4 locals al carrer Pintor Galwey, 2 
b) Reforma de local per destinar-lo a oficina bancària al carrer Pou del Glaç, 19 
c) Modificació de 2a fase construcció d’edifici plurifamiliar i 2a fase ampliació edifici amb 2 

plantes en soterrani, situada al carrer Mulleras, 8 
d) Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar al carrer Dàlies, 19 
 
Donar compte: 
e)  Informe obres substitució de coberta al mas la Guixera per trametre al Parc. 

   
19.- CONVENI.- Proposant  aprovar la renovació i pròrroga del conveni de col·laboració amb la 

Direcció General d’Habitatge, la Secretaria General de Joventut, ADIGSA, l’Ajuntament d’Olot 
i GUOSA per a la posada en marxa del Programa de Mediació per al Lloguer Social, durant el 
període 2007 

 
 

ÀREA DE JOVENTUT, ESPORTS I FESTES  
 
20.- CONVENI.- Proposant  aprovar un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, per a 

l’elaboració de la guia d’activitats d’estiu per a l’any 2007. 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 2 d’abril de 2007 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


