
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:        16 DE MAIG 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) Aprovació conveni amb FECSA-Endesa per al soterrament de les línies de MT del sector 
Campdedéu. 

b) Aprovació conveni amb Rubau-Tarrés per al soterrament de les línies de MT del sector 
Campdedéu. 

c) Pròrroga lloguer finca situada al darrera de l’estadi municipal.  
d) Extres obra terraplè, tanca seguretat i filats al CEIP Sant Roc. 
e) Extres reparació cornisa coberta ala sud-oest, Escola d’Art. 
f) Adaptació escales del carrer Enric Quintana per accedir al parc Malatosquer. 
g) Serveis allotjament web, dominis i gestió DNS. 
h) Serveis i assistència tècnica en servidors i comunicacions en entorn Windows. 

  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament o denegació de 

subvencions 2007 a entitats i associacions. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de taules i cadires a la via pública (exercici 

2007) 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex del 3r i 4t trimestre de 2006 d’escombraries 

empresarials. 
10.- RECAPTACIÓ.- Proposant informar del compte de recaptació (exercici 2006) 

 
 

ÀREA D’URBANISME  
 
11.- MAS LES MATES .- Proposant aprovar definitivament el Projecte de rehabilitació de 

cabanya per a aulari polivalent. Fase coberta. 
12.- CEIP ESCOLA LLAR LLUÍS MARIA MESTRES .- Proposant aprovar Projecte executiu 

d’obres.   
13.- PLAÇA PALAU 15, CANTONADA CARRER VALLS VELLS .- Proposant adquirir finca. 
14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Adequació d’habitatge per a consultori odontològic al c/ Serra Ginesta 19. 
b) Construcció edifici plurifamiliar de 3 habitatges i 1 local als carrers Bonaire 14- Parra 3. 
c) Reforma de magatzem majorista d’alimentació al c/ Mestre Falla, 60. 
d) Rehabilitació de coberta d’edifici plurifamiliar a la Rda. Sometent, 9. 



                     

 

e) Legalització obres de construcció d’edificació auxiliar en habitatge unifamiliar al c/ Masia 2. 
f) Construcció de dos edificis plurifamiliars de 131 habitatges, 2 locals comercials i 

aparcaments al camí de les Bruixes 17,19,21 i 23. 
g) Enderroc d’edifici i construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 10 habitatges i 

aparcaments al c/ Aranjuez 9. 
h) Ampliació en planta d’edifici administratiu a la ctra. de Riudaura, 94. 

 
Denegar: 
i) Construcció edifici plurifamiliar en testera de 14 habitatges, 5 locals i 27 places 

d’aparcament a la ctra. Sant Joan de les Abadesses, 19, 21 i 25. 
 

Donar compte al Parc Natural: 
j) Construcció de piscina exterior a edifici d’habitatges a l’Av. Sant Jordi. 
k) Construcció de piscina al Mas Xarragast de Batet. 

 
 

ÀREA D’INFRASTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

15.- SECTOR CAMPDEDEU I PERE AUBERT .- Proposant aprovar inicialment l’Annex al 
Projecte d’urbanització dels polígons d’actuació. 

16.- CEIP DEL MORROT.- Proposant aprovar inicialment el Projecte de pavimentació de l’accés 
rodat i de dotació de serveis als mòduls provisionals. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS  
 
17.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar les següent 

llicències: 
a) Obertura d’una ludoteca infantil al carrer Serra i Ginesta núm. 14. 
b) Obertura d’un restaurant al passeig de Barcelona núm. 7. 
c) Modificació de la llicència  ambiental per a l’exercici d’una activitat de laboratori d’anàlisi i 

de recerca amb oficines, ubicat a la carretera de Riudaura núm. 94 d’Olot. 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Olot, 14 de maig de 2007 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


