
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        4 DE JULIOL 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’ADMINISTRACIÓ I HISENDA  
 
  4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Treballs correcció anomalies sistema calefacció i climatització edificis Can Joanetes i 
Policia Municipal.  

b) Treballs extres construcció casetes d’hort.  
c) Adjudicació del contracte mixt de redacció projecte i execució d’obres d’enderroc de 5 

finques al Nucli Antic, al carrer Parra 8, 10, 12 i Alt del Tura 11 i 13. 
d) Adjudicació del contracte mixt de redacció projecte, direcció i execució d’obres d’enderroc 

finques Nucli Antic, carrer Verge del Portal 24B, 26 i 28. 
  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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions 2007 a         

entitats i associacions. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament pràctiques alumnes, corresponent al mes de 

maig de 2007. 
 
 

ÀREA D’URBANISME I OBRA PÚBLICA  
 
12.- CAMP DE FUTBOL AVINGUDA EUROPA .- Proposant aprovar projecte executiu 

d’arranjament al camp de futbol de l’avinguda Europa per a la col·locació de gespa artificial. 
13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Reforma en edifici plurifamiliar entremitgeres al passeig de Blay, 4. 
b) Construcció edifici plurifamiliar de 9 habitatges i aparcaments al c/ Remences, 44. 
c) Construcció de 2 edificis plurifamiliars entremitgeres de 16 habitatges i aparcaments al c/ 

Ventolà 6-10  i Esparg 11. 
d) Adequació de local per a ús associatiu al c/ Marià Vayreda 27. 
e) Enderroc de dos edificis a la ctra. Sant Joan de les Abadesses 15-25. 
f) Ampliació habitatge unifamiliar al c/ Geranis 116. 
g) Construcció d’habitatge unifamiliar entremitgeres a la ctra. Vella de la Deu,  6. 



                     

 

h) Modificació de projecte de construcció d’edifici plurifamiliar de 3 habitatges i aparcaments 
al c/ Volcà Puigastrol, 42. 

i) Construcció de 2 edificis plurifamiliars de 20(10+10) habitatges i aparcaments al c/ Comtes 
de Besalú 9 i 10.   

j) Projecte d’instal·lació de mòduls provisionals per a centre escolar (CEIP Morrot) al c/ 
Carles I, 21. 1ª fase- moviment de terres i fonaments. 

k) Reforma i ampliació d’edifici escolar a l’Avda. Joan de Cabirol, 1 (IES Montsacopa). 
 

Denegar:  
l) Addició de planta pis en habitatge unifamiliar entre mitgeres al C/ Domènech Carles, 16. 

 
Donar Compte al Parc i a Urbanisme 
m) Construcció de piscina al Mas Reiprat de Batet de la Serra. 
n) Instal·lació mòduls provisionals per a centre escolar al carrer Carles I, 21 (nou CEIP 

Morrot). 
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

 
14.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar les següents 

llicències: 
a) Obertura d’un comerç d’alimentació amb productes frescos i per a la llar al carrer Serra 

Ginesta, 14. 
b) Modificació de llicència ambiental per a l’exercici d’una activitat de residència geriàtrica 
. 

 
ÀREA DE FESTES 

 
15.- FESTES.- Proposant  sol·licitar una subvenció al Departament de Cultura de la Generalitat 

de Catalunya, amb destí a les Festes del Tura 2007. 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Olot, 2 de juliol de 2007 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


