
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        9 DE MAIG DE 2007 
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, i de l’acta del 20 de desembre de 2006. 
  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) Adjudicació obres del projecte de construcció de l’edifici i urbanització de la llar d’infants de 
les Fonts. 

b) Adjudicació mitjançant concurs, contracte mixt de redacció de projecte, direcció i execució 
d’obres d’enderroc de finques al carrer Verge del Portal, 24-B, 26 i 28. 

c) Treballs reforç paviment asfàltic camí de les Feixes. 
d) Pròrroga contracte de col·laboració amb el servei d’Infraestructura i Obra Pública. 
e) Contractació extres enderroc edifici unifamiliar i nau industrial al carrer del Roser, 24 
f) Aprovar el plec de condicions i convocar el concurs del contracte de subministrament d’un 

rènting d’un vehicle-grua per a la Policia 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 acceptar diverses subvencions. 
10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis amb entitats. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar annex 1 Impost Vehicles de Tracció Mecànica (exercici 

2007). 
13.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar dates de baixa presentades per Recaptació. 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament pràctiques alumnes, corresponent al mes 

d’abril de 2007. 
15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el nomenament d’un/a arquitecte/a tècnic com a funcionari 

interí vinculat al “Projecte grans equipaments municipals”. 
 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 
16.- SENYALITZACIONS .- Proposant aprovar les següents senyalitzacions: 
 a) Habilitar aparcaments per a ciclomotors i bicicletes. 

 

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I RELACIONS AMB ELS BARRIS  
 
17.- COOPERACIÓ.- Proposant  concedir subvencions a entitats per a l’execució de projectes 

de cooperació al desenvolupament i projectes de sensibilització. 
 



                     

 

ÀREA D’URBANISME  
 
18.- CARRER CASTELLA I LLOVERA .- Proposant aprovar inicialment el Projecte 

d’expropiació per taxació conjunta del PA terrenys de comunicacions viàries (Estació 
d’Autobusos). 

19.- CARRER SASTRES 41.- Proposant adquirir un pis situat a la planta tercera. 
20.- CARRER ALT DEL TURA 15 .- Proposant adquirir immoble afectat per a espais lliures, 

mitjançant subhasta judicial. 
21.- CARRER PROA 25.- Proposant adquisició del local en planta baixa. 
22.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Renovació llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar de 13 habitatges, 3 
locals i 16 aparcaments a la Plaça Clarà 3. 

b) Construcció d’edifici en testera de 9 habitatges i aparcament a la ctra. de la Deu, 90. 
c) Modificació edifici plurifamiliar amb augment del nombre d’habitatges (de 3 a 4) al passeig 

de Blay,  29. 
d) Ampliació d’habitatge unifamiliar en filera al c/Jaén 11. 
e) Adequació de garatge per destinar-lo a cafeteria al c/ Lleida 16. 

 
Donar compte al Parc Natural: 
f) Informe serveis tècnics consolidació de cabana al Mas Cal Gavatx de Batet. 

 

ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 
23.- CARRER SANT FELIU CRUÏLLA AMB CADÍS,  RIBES DE  FRESER i CÒRDOVA.- 

Proposant aprovar el Projecte de modificació de tràfic a les cruïlles dels carrers. 
 

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

llicència: 
a) Obertura d’un local social i de reunió al carrer Rocabruna, 28-30 
b) Obertura d’un consultori dental a la plaça Clarà, 3. 
c) Obertura d’un consultori odontològic al carrer Serra Ginesta, 19, 1r, 4a 
d)  Adequació d’una activitat de concessionari de venda i taller de reparació d’automòbils a la 

carretera de les Tries, 96-98 
e) Instal·lació d’una estació base de telefonia mòbil al Volcà Montolivet. 

 

ÀREA DE CULTURA  
 
25.- MUSEU COMARCAL .- Proposant  acceptar dues donacions amb destí al Museu Comarcal 

de la Garrotxa. 
 

ÀREA DE JOVENTUT, ESPORTS I FESTES  
 
26.- SUBVENCIÓ.- Proposant  sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya dins el 

programa “Projectes per a joves que ajuntaments elaborin en el marc del Pla Nacional de 
Joventut de Catalunya” 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 7 de maig de 2007 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


