
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        30 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) Adjudicació obres del Projecte de reforç amb acabats cel ras i climatització planta pis de 
l’edifici Torre Castanys. 

b) Reparació i posta en funcionament sistema de climatització edifici Can Joanetes i edifici 
Policia Municipal. 

c) Ampliació servei de neteja Escola Oficial d’Idiomes. 
d) Adjudicació obres del Projecte pavimentació de l’accés rodat i de dotació de serveis als 

mòduls provisionals del CEIP Morrot.    
e) Transport dos cotxes de ferrocarril del Tren d’Olot. 
f) Treballs digitalització de l’àlbum Records d’excursió de Josep M. Dou Camps, i del fons 

Esteve Morer Toronell. 
  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
  8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions 2007 a 

entitats i associacions. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
 
 

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

a) Senyalització carrer Pere IV, d’un sol sentit. 
 
 

ÀREA D’URBANISME  
 
11.- CARRER CASTELLÀ i LLOVERA NÚM. 1 .- Proposant aprovar Memòria valorada 

adaptació planta 1r pis (parcial) edifici existent per a centre de salut mental infantil i juvenil de 
la Garrotxa, 

12.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar subvenció a la Diputació de Girona de concessió directa 
per a l’adquisició d’una parcel·la situada a l’espai de Bosc de Tosca-Zona de Sant Roc. 



                     

 

13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Distribució interior d’un edifici existent per formació de 2 habitatges al c/ Bruc 9. 
b) Renovació llicència d’obres per a la construcció d’un edifici plurifamiliar aïllat d`11 

habitatges i aparcaments al camí de Rebaixinc 26. 
c) Modificació llicència de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 13 habitatges i 

aparcaments al c/ Bisbe Serra 47. 
 
Denegar: 
d) Construcció de porxo en habitatge unifamiliar al c/ Estadi 64. 

 
 

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

llicències: 
a) Ampliació del centre docent ubicat al carrer Alforja, 2-4 
b) Obertura d’un taller d’electricitat i oficina de promoció de serveis relatius a la propietat 

immobiliària al carrer La Fàbrega, 6 
c) Obertura d’un taller de manipulació, confecció i acabats de pell al carrer Mestre Vives, 

44 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 
 

Olot, 28 de maig de 2007 
 

L’ALCALDE EN FUNCIONS 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


