
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    5 DE SETEMBRE 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) Rehabilitació i reforma de l’edifici de l’Art Cristià, fase II, etapa 2, obres complementàries. 
b) Urbanització sector Campdedéu. 
c) Enderroc  i estudi bàsic de seguretat edifici situat al carrer Mirador, núm. 11 

  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.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar els Plans d’autoprotecció atraccions recinte firal,  

correfoc, concerts nocturns Plaça Major, i castell de focs, Festes del Tura 2007 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 

 9.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció dins l’àmbit de 
cooperació municipal “Fons de subvencions 2004-2007”. 

10.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Edifici plurifamiliar de 10 habitatges i 2 locals a la plaça del Carme 4/ carrer Aigua. 
b) Edifici plurifamiliar de 10 habitatges i 1 local comercial al c/ Esgleiers 40-Alt de la Maduixa 

24. 
c) Instal·lació de tanca i portal per a ús de viver de plantes i arbres al Mas Eloi. 
d) Enderroc edificació de planta baixa entre mitgeres a l’Av. Pirineus 12.  
e) Modificació de projecte de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 39 

habitatges, 3 locals i aparcaments a l’Av. Girona 5-7. 
f) Instal·lació provisional de caseta d’hort al c/ Comanegra 15. 
g) Modificació de projecte per a la construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 23 

habitatges, 1 local i aparcaments al c/ Pintor Domenge 9. 
h) Renovació llicència d’obres per reforma i adequació d’habitatge existent al Pg. de Blay 25. 
i) Adequació local per a fleca a l’Av. Alba Rosa 5. 
j) Construcció habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Til·ler  23. 
k) Reforma de coberta i ampliació d’habitatge a la ctra. vella de les Preses  13. 
l) Reforma de coberta en habitatge unifamiliar al c/ Ginebre 1. 
m) Construcció d’edifici plurifamiliar en tester de 18 habitatges i 36 aparcaments a la ctra. de 

Riudaura 45 i 47. 



                     

 

n) Reforma i adequació d’edifici entre mitgeres per a 8 habitatges i 10 places d’aparcament al 
c/ Sant Antoni Maria Claret 4. 

o) Edifici plurifamiliar entremitgeres de 20 habitatges, 2 locals i aparcaments al c/ Bisbe 
Lorenzana 20. 

p) Construcció edifici plurifamiliar entremitgeres de 3 habitatges i 1 local comercial al c/ Roser 
2. 

 
Donar compte Parc Natural: 
q) Informe arquitecte municipal granja avícola al Mas Serrat de la costa de Pujou. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

11.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar les següents 
llicències: 
a) Obertura d’una llar d’infants al camí de la Creu, s/n. 
b) Activitat d’estació base de telefonia mòbil al carrer Notari Nonet Escubòs, 2. 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

12.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal de la Garrotxa per a 
inversions en CEIPs. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 

Olot, 3 de setembre de 2007       
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


