
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        25 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’HISENDA, PROMOCIÓ ECONÒMICA I ADMINISTRACIÓ  
 
  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Treballs de coordinació de seguretat i salut obres conservació de paviment de les vies 
públiques 2007  

b) Treballs de coordinació de seguretat i salut obres del projecte “Renovació de la 
senyalització urbana d’orientació” Fase 1, viabilitat urbana.   

c) Treballs de direcció de les obres del projecte de la Llar d’infants les Fonts. 
d) Treballs redacció projecte del col·lector de sanejament Malatosquer – Puig Roig. 
e) Treballs previs i fotografia del projecte del col·lector de sanejament Malatosquer – Puig 

Roig.  
f) Obres de millora i manteniment Piscina Municipal. 
g) Treballs instal·lació lones protecció d’obres, avinguda Onze de Setembre, 10. 
h) Treballs extres de les obres de condicionament mínim casa 22 del carrer Roser. 
i) Aprovació plec de condicions economicoadministratives que regiran l’adjudicació, 

mitjançant concurs, del contracte mixt de redacció projecte i execució d’obres d’enderroc 
de 5 finques al Nucli Antic. 

j) Augment de preu arrendament local baixos de la casa núm. 8-11 del carrer Proa. 
k) Contracte renting vehicle-grua Polica Municipal 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  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 aprovar avançaments de tresoreria 
10.- CADASTRE.- Proposant aprovar el Padró de l’IBI –Urbana– (exercici 2007). 
11.- CADASTRE.- Proposant aprovar el Padró de l’IBI –Rústica– (exercici 2007). 
12.- TAXIS.- Proposant ampliar el nombre de taxis d’olot amb una nova plaça destinada a un 

vehicle de nou places. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats al personal de la policia local. 
 
 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 
15.- SENYALITZACIONS .- Proposant aprovar diverses senyalitzacions: 

a)  Eliminar aparcaments a la cruïlla de l’avinguda Pla de Dalt amb la carretera de Riudaura 



                     

 

b)  Instal·lar barradors de pas amb motiu del mercat setmanal. 
 
 

ÀREA D’URBANISME  
 
16.- EQUIPAMENT ESCOLAR “EL SERRAT” .- Proposant aprovar inicialment l’acta 

d’ocupació directa dels sòls qualificats d’equipament escolar del Pla parcial del Serrat. 
17.- POLÍGON D’ACTUACIÓ 10.02 CARRER ESTEVE MOLAS .- Proposant aprovar 

definitivament la substitució del sistema d’actuació de reparcel·lació en la modalitat de 
compensació bàsica pel de cooperació. 

18.- CARRER SASTRES 26.- Proposant adquirir l’immoble situat al núm. 26 del carrer dels 
Sastres. 

19.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació d’un local per a consultori dental a la plaça Clarà, 3. 
b) Construcció de piscina d’habitatge unifamiliar al c/ Farigola 41. 
c) Construcció altell interior en habitatge unifamiliar al c/ Les Planes 7. 

 
Donar compte al Parc Natural: 
d)  De l’Informe de construcció de tanca al Mas Ca l’Eloi. 

 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

20.- NOVA PLAÇA BARRI DE SANT MIQUEL .- Proposant aprovar definitivament el Projecte 
d’urbanització. 

 
 

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

llicència: 
a) Obertura d’un taller de confecció artesana de roba de treball i uniformes a l’avinguda Sant 

Jordi, núm. 166, baixos. 
 
 

ÀREA DE JOVENTUT, ESPORTS I FESTES  
 
22.- ESPORTS.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, dins el programa 

“Subvencions per a obres del Pla d’inversions en equipaments esportius”. 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Olot, 23 d’abril de 2007 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


