
                     

 

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    26 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) Actualització conveni entre l’Ajuntament i la Parròquia de Sant Esteve referent  a 
l’auditori/sala d’actes del Casal Marià. 

b) Treballs de millora de l’ascensor instal·lat a l’Escola Malagrida. 
c) Obres  de remodelació de la Plaça Mercat. 
d) Redacció projecte de legalització instal·lació elèctrica  dependències Centre de Salut 

Mental  Infantil i Juvenil de la Garrotxa.. 
e) Diverses actuacions Museu dels Sants. 
f) Venda de vehicles del dipòsit municipal 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró d’entrada de vehicles exercici 2007. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró d’escombreries empresarials exercici 2007 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de cementiri exercici 2007 
10.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues 
11.- PERSONAL.-  Proposant aprovar el pagament de serveis extraordinaris  divers personal 

d’aquest Ajuntament amb motiu Festes del Tura 2007. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de serveis de nocturnitat policia local  
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases del concurs oposició per promoció interna per 

a la selecció d’un sergent de policia local. 
. 

 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
                                      
 

14.- CARRER PINTOR GALWEY núm. 3 : proposant estimar recurs de reposició contra  
        acord de denegació de llicència d’obres de construcció d’edifici de 21 habitatges. 
 
15.-  OBRES PARTICULARS : proposant resoldre els següents expedients:                       

a) Construcció d’edifici plurifamiliar en testera de 6 habitatges i 6 places d’aparcament a 
l’Av. Antoni Gaudí  49. 

b) Instal·lació d’ascensor al c/ Puig Roig 18. 
c) Enderroc edifici aïllat a la ctra. de les Feixes 33. 



                     

 

 

d) Modificació de llicència d’obres de rehabilitació de coberta d’edifici d’habitatges a la Rda. 
Sometent 9. 

e)  Reforma i ampliació d’habitatge  al c/ Ribes de Freser  7. 
f) Adequació de local comercial a l’Av. Santa Coloma 8 B. 
g) Modificació projecte de reforma interior d’habitatge situat en planta baixa al c/ Estires 14. 
h) Modificació de llicència d’obres de substitució de coberta en edifici plurifamiliar al c/ 

Dolors 3. 
i) Legalització d’obres de construcció de piscina al Mas Reiprat 1. 
j) Pròrroga llicència construcció de 3 edificis plurifamiliars aïllats de 56 habitatges i 

aparcaments al c/ de la Granja 1. 
 
Denegar: 
 

k) Rehabilitació plantes 3a i 4a i golfes al c/ Nou de Sant Antoni 1/plaça Major. 
 

                                           
ÀREA D’INFRASTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
 

16.- ENLLUMENAT PÚBLIC .-  proposant aprovar el Projecte d’adequació lumínica i  
       d’estalvi energètic de l’enllumenat públic dels carrers de l’eix comercial del centre de la  
        ciutat. 
 

  
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

 
17.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar la llicència 

d’adequació: 
-Adequació d’una explotació de vacum de carn ubicada al Mas Casamitjana de Batet  

 
 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 

18.- IME.-  Proposant sol·licitar subvenció d’escolarització llars d’infants.  
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 24 de setembre de 2007 
 
 
 

LA SECRETÀRIA 
ALICIA VILA TORRENTS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                     

 

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    26 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) Actualització conveni entre l’Ajuntament i la Parròquia de Sant Esteve referent  a 
l’auditori/sala d’actes del Casal Marià. 

b) Treballs de millora de l’ascensor instal·lat a l’Escola Malagrida. 
c) Obres  de remodelació de la Plaça Mercat. 
d) Redacció projecte de legalització instal·lació elèctrica  dependències Centre de Salut 

Mental  Infantil i Juvenil de la Garrotxa.. 
e) Diverses actuacions Museu dels Sants. 
f) Venda de vehicles del dipòsit municipal 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró d’entrada de vehicles exercici 2007. 
  8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró d’escombreries empresarials exercici 2007 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró de cementiri exercici 2007 
10.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues 
11.- PERSONAL.-  Proposant aprovar el pagament de serveis extraordinaris  divers personal 

d’aquest Ajuntament amb motiu Festes del Tura 2007. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de serveis de nocturnitat policia local  
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases del concurs oposició per promoció interna per 

a la selecció d’un sergent de policia local. 
. 

 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
                                      
 

14.- CARRER PINTOR GALWEY núm. 3 : proposant estimar recurs de reposició contra  
        acord de denegació de llicència d’obres de construcció d’edifici de 21 habitatges. 
 
15.-  OBRES PARTICULARS : proposant resoldre els següents expedients:                       

l) Construcció d’edifici plurifamiliar en testera de 6 habitatges i 6 places d’aparcament a 
l’Av. Antoni Gaudí  49. 

m) Instal·lació d’ascensor al c/ Puig Roig 18. 



                     

 

 

n) Enderroc edifici aïllat a la ctra. de les Feixes 33. 
o) Modificació de llicència d’obres de rehabilitació de coberta d’edifici d’habitatges a la Rda. 

Sometent 9. 
p)  Reforma i ampliació d’habitatge  al c/ Ribes de Freser  7. 
q) Adequació de local comercial a l’Av. Santa Coloma 8 B. 
r) Modificació projecte de reforma interior d’habitatge situat en planta baixa al c/ Estires 14. 
s) Modificació de llicència d’obres de substitució de coberta en edifici plurifamiliar al c/ 

Dolors 3. 
t) Legalització d’obres de construcció de piscina al Mas Reiprat 1. 
u) Pròrroga llicència construcció de 3 edificis plurifamiliars aïllats de 56 habitatges i 

aparcaments al c/ de la Granja 1. 
 
Denegar: 
 

v) Rehabilitació plantes 3a i 4a i golfes al c/ Nou de Sant Antoni 1/plaça Major. 
 

                                           
ÀREA D’INFRASTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
 

16.- ENLLUMENAT PÚBLIC .-  proposant aprovar el Projecte d’adequació lumínica i  
       d’estalvi energètic de l’enllumenat públic dels carrers de l’eix comercial del centre de la  
        ciutat. 
 

  
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

 
17.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar la llicència 

d’adequació: 
-Adequació d’una explotació de vacum de carn ubicada al Mas Casamitjana de Batet  

 
 

ÀREA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 

18.- IME.-  Proposant sol·licitar subvenció d’escolarització llars d’infants.  
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 24 de setembre de 2007 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE  
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
 



                     

 

 

 
 
 

L’ALCALDE  
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


