
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    3 D’OCTUBRE 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) Aprovació convenis Ajuntament – Fecsa Endesa, modificació línies elèctriques per 
enderrocs carrers Verge del Portal, Alt del Tura i Sant Bernat. 

b) Obres projecte d’adequació pavelló firal per a la pràctica de patinatge artístic. 
c) Obres adequació Mas les Mates. 
d) Modificació concessió per quiosc Plaça Clarà. 
e) Creació pàgina web pel servei de Borsa de persones per compartir cotxe. 
f) Ampliació servei neteja bloc B. 
g) Conveni per a la cessió de drets d’explotació i de les fotografies digitalitzades de l’àlbum 

“Records d’Excursió” de Josep M. Dou Camps. 
  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.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases per a una beca per a la realització d’un treball 

específic a l’Arxiu d’Imatges d’Olot.  
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

11.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Departament de Turisme de la 
Generalitat de Catalunya (Pladetur). 

 

ÀREA DE VIA PÚBLICA  
 

12.- SENYALITZACIÓ .- Proposant aprovar la senyalització d’una reserva d’estacionament per a 
persones amb discapacitat a la zona de l’avinguda Girona cruïlla amb el carrer Almogàvers. 

 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 

13.- CARRER MIRADOR 11.- Proposant aprovar inicialment el Projecte d’enderroc al carrer 
Mirador 11. 



                     

 

14.- CARRER CASTELLÁ i LLOVERA 1 .- Proposant aprovar memòria valorada adaptació 
planta baixa edifici existent regulació de façana per afectació alineació. 

15.- OBRES PARTICULARS .- proposant resoldre els següents expedients:  
a) Modificació projecte per construcció de 3 edificis plurifamiliars aïllats de 56  habitatges i 

aparcaments al carrer de la Granja, 1,3,2,4,6 i 8. 
 

Donar compte al Parc Natural: 
b) Informe arquitecte municipal llicència obres nova construcció del CEIP Sant Roc. 
c) Informe arquitecte municipal construcció tanca a la finca Mas el Molí de les Fonts (La 

Moixina-Pla de Llacs). 
 

ÀREA D’INFRASTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

16.- SEMÀFORS.- Proposant aprovar el Projecte de substitució de les làmpades actuals de tota 
la instal·lació semafòrica de la ciutat per òptiques de leds. 

17.- ANNEX PROJECTE D’URBANITZACIÓ CAMPDEDEU i PERE  AUBERT.- Proposant 
desestimar escrit presentat (fora de termini) a la seva exposició al públic. 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

18.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar les següents 
llicències: 
a) Ampliació d’una llicència ambiental (Annex II.2) per a una estació de servei a la carretera 

de Sant Joan les Abadesses núm. 77, amb un túnel de rentat de vehicles.  
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

19.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya amb destí a 
l’Escola de Música.  

 

ÀREA DE CULTURA  
 

20.- FARÀNDULA .- Proposant aprovar la dissolució de la Comissió per a la redacció del protocol 
de la faràndula olotina i la creació de la Comissió assessora de la faràndula olotina. 

 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  
 

21.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre el Departament de Governació i 
Administracions Públiques i l’Ajuntament d’Olot, en matèria d’actuacions comunitàries i 
cíviques. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 1 d’octubre de 2007 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


