
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        6 DE JUNY 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 complementaris del projecte d’ordenació del trànsit, tram del carrer Sant Feliu 
             comprès entre el carrer Cordova i el carrer Ribes de Freser.  

 b)  Treballs relatius a la retirada de materials d’enderroc i moviments de terres, dipositats 
       contigus a la tanca Nord del CEIP Sant Roc. 
c) Treballs relatius a la legalització instal·lació petrolífera  CEIP Escola Llar. 
d) Aprovar  el plec de condicions pel contracte de subministrament,en arrendament, de  mòduls 

prefabricats amb destí a  la Llar d’Infants Les Fonts.    
   5.-COMPRES.-   Proposant aprovar diverses adquisicions  
   6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
   7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
   8.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
   9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions 2007 a 
        entitats i associacions. 
  10.- RECAPTACIO.- Proposant aprovar dates de baixa presentades pel servei de Recaptació. 
  11.- PERSONAL.-   Modificació de l’oferta pública d’ocupació de l’ Institut Municipal d’Educació  
         2007. 
  12.- PERSONAL .- Aprovació de les bases i convocatòria de les proves selectives  de divers 
          personal IME;  personal Llar d’Infants i personal Escola de Música  
 
 

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

  a) Senyalització C/Barretina d’un sol sentit i prohibició aparcament al costat dret 
   b) Senyalització C/Conflent d’un sol sentit.  

 
 

ÀREA D’URBANISME  
 
     14.- CARRER CASTELLÀ i LLOVERA, núm. 3 : Proposant aprovar Memòria valorada  
               adaptació edifici existent per a centre de salut mental, infantil i juvenil de la Garrotxa. 
 



                     

 

       15.- OBRES PARTICULARS : proposant resoldre els següents expedients: 
               a) Legalització obres de distribució interior (altell, oficines i servei) al c/ Compositor Pep  
                   Ventura 58.    

        b)  Construcció de 3 habitatges unifamiliars en filera  al c/ Pinetell,  47-49-51. 
     c)  Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Freixe 72.  
     d)  Construcció de 2 habitatges unifamiliars entre mitgeres al c/ Molsa 16. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SERVEIS URBANS  
 
       16.-ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar les següents 
             llicències: 

     a)Obertura d’un gimnàs  c/Pou del Glaç. 
      b) Obertura d’un centre de ioga, teràpies i cursos al C/Joaquim Vayreda, núm. 13 
      c)Obertura local associatiu al c/Marià Vayreda, núm. 27 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 
 

Olot,  4 de juny de 2007 
 

LA SECRETÀRIA 
MARTA FELIP TORRES 

 
 
 


