
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    23 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) Arrendament carrer Castellà Llovera, 1 com a seu de la “Xarxa de Salut Mental”  
b) Acord marc entre la Unió Esportiva Olot, el Club Escola Pia Olot Esports, l’AMPA Escola 

Pia, la Fundació Privada Joan Agustí Reixach i l’Ajuntament d’Olot per a la cessió del 
camp de futbol municipal situat a l’avinguda Europa.  

c) Aprovació addenda al conveni amb el Departament d’Innovació, Universitats i Empresa, 
per activitats de formació de Turisme rural i ecoturisme 2007. 

d) Pròrroga de la concessió del quiosc de llamins del Passeig d’en Blay. 
  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 de subvencions 2007 a 

entitats i associacions. 
  8.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
  9.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats al personal de la policia local. 
10.- PERSONAL.- Proposant  aprovar el Pla de vacances d’estiu 2007. 
 
 

ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  
 
11.- SENYALITZACIONS .- Proposant autoritzar la instal·lació d’una terrassa al carrer Aigua – 

passeig del Tura.  
 
 

ÀREA D’URBANISME  
 
12.- SANT ROC.- Proposant adquirir dues finques. 
13.- LES FONTS.- Proposant aprovar conveni d’execució de sentència referent al recurs 

contenciós-administratiu 574/94. 
14.- PLA PARCIAL DEL MORROT .- Proposant aprovar l’ocupació directa dels sòls qualificats 

d’equipament escolar. 
15.- ESTACIÓ D’ AUTOBUSOS .- Proposant aprovar inicialment un Annex al conveni urbanístic 

en relació a cessió de sòl al c/ Bisbe Lorenzana, 22. 



                     

 

16.- ESTACIÓ D’AUTOBUSOS .- Proposant aprovar acta prèvia d’ocupació “Terrenys del 
sistema de comunicacions viàries” (ampliació Estació d’Autobusos). 

17.- PERMUTA.- Proposant aprovar inicialment conveni de permuta entre un terreny propietat de 
l’Ajuntament inclòs al Pla Parcial de Batet i una finca situada al c/ Sant Pere Màrtir, número 4 
d’ Olot. 

18.- ANTIC DIPÒSIT D’AIGUA DE BONAVISTA .- Proposant incoar expedient de venda 
directa de parcel·la sobrera. 

19.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar al Consell Comarcal, de la Garrotxa un ajut per a la 
substitució del lluernari de la caixa d’escala de l’edifici de Can Trincheria al c/ Sant Esteve 29.   

20.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local per a servei de plats cuinats al c/ Major 25. 
b) Reforma parcial de coberta i baixants al c/ Major 20. 
c) Construcció de 2 habitatges unifamiliars entremitgeres al Pg. de Sant Roc 30. 
d) Modificació projecte de reforma de nau industrial al c/ Ramon Martí Alsina, 2.  
e) Reforma interior d’habitatge situat en planta baixa al c/ Estires 14. 
f) Obres d’adequació de local per a restaurant al passeig de Barcelona 7. 
g) Construcció edifici plurifamiliar entremitgeres de 4 habitatges, 1 local i aparcament de 5 

places al c/ Panyó, 4. 
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS  

 
21.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar les següent 

llicències: 
a) Obertura d’una acadèmia d’idiomes al carrer Xavier de Bolós, núm. 1,B. 
b) Obertura d’un comerç d’objectes de regal i productes per a la llar a l’avinguda Reis 

Catòlics núm. 6, xamfrà carrer Bolòs. 
 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ  

 
22.- CONVENI.- Proposant  aprovar el conveni entre el Departament d’Educació de la Generalitat 

de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per a la creació de l’oficina municipal d’escolarització. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 21 de maig de 2007 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


