
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    18 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) Contractació mitjançant concurs de les obres d’urbanització nova plaça al barri de Sant 
Miquel. Aprovació plec de clàusules i convocatòria. 

b) Contractació mitjançant concurs de les obres del projecte d’urbanització sector 3 –Verge 
de Fàtima–. Aprovació plec de clàusules i convocatòria. 

c) Obres execució mur de contenció carrer Ramon y Cajal, Verge de Fàtima i Josep Pla. 
d) Obres d’urbanització de l’aparcament del restaurant “l’Arç” 
e) Pròrroga servei manteniment productes Microsoft. 

  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.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
11.- CEMENTIRI.- Proposant aprovar l’adquisició de drets funeraris. 
 
 

ÀREA DE VIA PÚBLICA  
 

12.- TAXIS.- Proposant aprovar els torns del servei de taxi: nocturns, cap de setmana i festius 
(juliol 2007 a juliol 2008). 

 
 

ÀREA D’URBANISME I OBRA PÚBLICA  
 

13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma de coberta i habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres al c/ Sant Tomàs 4. 
b) Ampliació de garatge en habitatge unifamiliar aïllat al c/ Geranis 114. 
c) Legalització modificació projecte per a la construcció d’habitatge  unifamiliar aïllat al c/ 

Destral 9. 
d) Ampliació de consultori mèdic i instal·lació d’ascensor en habitatge al c/ Bernat Vilar 11. 
e) Legalització modificacions per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al c/ Tascó 4. 



                     

 

14.- CEIP EL MORROT.- Proposant aprovar definitivament el Projecte de pavimentació de 
l’accés rodat i de dotació de serveis als mòduls provisionals. 

15.- ENLLUMENAT BENAVENT .- Proposant aprovar inicialment el Projecte de renovació  
integral de l’enllumenat públic del sector  de Benavent. 

 
 

ÀREA DE CULTURA  
 

16.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre denegacions de subvencions 2007. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 16 de juliol de 2007 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


