
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    19 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) Treballs de reposició d’embornals zona barri Pekin. 
b) Treballs extres obra i condicionament i millora de les infraestructures de serveis i 

paviments sector pisos “la Caixa” 
c) Obres d’impermeabilització del forjat del pàrquing dels pisos “la Caixa” 
d) Obres del projecte de reforma de l’accés al CEIP Volcà Bisaroques. 
e) Obres de reposició mur i serveis de la plaça Palau. 
f) Aprovació plec de clàusules contracte consultoria i assistència tècnica, per a la direcció 

d’obra i coordinació de seguretat i salut obres Arxiu Comarcal.  
g) Subministrament i col·locació porta seccional automàtica d’accés planta soterrani edifici 

Ajuntament. 
h) Adjudicació concurs obres del projecte d’urbanització sector 3 –Verge de Fàtima– 
i) Adjudicació concurs obres d’urbanització nova plaça al barri Sant Miquel.  
j) Treballs clavegueram del carrer Puigmal. 
k) Acords relatius beca treballs de descripció documental fotografies col·lecció Josep M. Dou. 
l) Concurs i aprovació plec de clàusules obres projecte urbanització carrers: Ramon y Cajal, 

Verge de Fàtima, Josep Pla i edifici CAP.  
m) Redacció projecte d’activitats aparcament subterrani nova estació d’autobusos. 
n) Canvi de nom arrendament pis carrer Castellà i Llovera, 1r, 1a. 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar quotes individualitzades de l’expedient de contribucions 

especials del carrer Verge de Fàtima. 
10.- CEMENTIRI.- Proposant  aprovar l’adquisició de drets funeraris. 
11.- PERSONAL.-  Proposant contractar personal per a l’Oficina Integral d’Atenció al Ciutadà. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament pràctiques alumnes, corresponent al mes 

d’agost. 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
                                                    

13.- OBRES PARTICULARS:  proposant resoldre els següents expedients: 
a) Ampliació d’habitatge unifamiliar aparellat al c/ Volcà Estany 9. 



                     

 

b) Ampliació d’habitatge unifamiliar aparellat al c/ Volcà Estany 11. 
c) Ampliació de construcció auxiliar en habitatge unifamiliar entremitgeres al c/ Geranis 89. 
d) Legalització construcció de garatge en habitatge unifamiliar a la plaça Sant Pere Màrtir  6.  
e) Construcció de piscina al Mas Xarragàs 1. 
f) Reforma oficina bancària a la plaça Bosc de Tosca 3, pis B. 
g) Construcció de soterrani en habitatge unifamiliar aïllat al c/ Mestral 4. 
h) Construcció edifici bifamiliar en testera a l’Av. Mèxic 22.  
i) Enderroc d’edificacions (nova llicència per a finalització de l’obra) a la ctra. de Riudaura 45 

i 47.  
j) Instal·lació d’estació base de telefonia mòbil al c/ Notari Nonet Escubós 2. 
k) Legalització obra de reforma d’habitatge unifamiliar a la Plaça Sant Pere Màrtir 6. 
l) Reforç de sostre d’habitatge unifamiliar aïllat al c/ Pic del Bac  4. 
m) Ampliació d’hostal a la ctra. de les Feixes, 33. 

 
Donar compte Parc Natural: 
n) Informe legalització obres de reconstrucció de paret de tanca al mas Can Gambot de 

Batet. 
 

                                           
ÀREA D’INFRASTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
14.- CARRERS RAMON I CAJAL, VERGE DE FÀTIMA, JOSEP PLA I EDIFICI DEL 

CAP DEL PASSEIG DE BARCELONA .- Proposant aprovar definitivament el Projecte 
d’urbanització de l’espai lliure delimitat pels anteriors carrers. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

15.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar les següents 
llicències d’adequació: 
a) Obertura d’una activitat de distribució i manipulació de productes carnis a l’avinguda 

Europa, 33. 
b) Obertura d’una activitat de venda al detall de productes relacionats amb l’esport i 

l’aventura al carrer Bolós, 16.  
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 17 de setembre de 2007 
 
 

L’ALCALDE  
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


