
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    17 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) Substitució caldera gas natural de les instal·lacions Llar d’Avis de Sant Pere Màrtir.  
b) Contracte consultoria i assistència tècnica treballs de delineant àrea d’Infraestructura. 
c) Aprovació conveni Ajuntament d’Olot – Fundació Privada Hospital de Sant Jaume per a la 

redacció projecte i construcció escala emergència edifici Parc Nou. 
d) Adhesió de l’Ajuntament d’Olot al conveni marc de col·laboració entre l’Agència de Residus 

de Catalunya i les Entitats Gestores dels sistemes integrats de gestió (SIG) de residus 
d’aparells elèctrics i electrònics (RAEE). 

  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments.  
  7.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
  8.- INGRESSOS.- Aprovar la liquidació presentada “Sorea,SA” en relació a la Gestió de l’aigua i  
        el clavegueram del 2on trimestre 2007. 
  9.- PERSONAL.-  Proposant aprovar el pagament d’una gratificació especial al personal de la  
       Brigada Municipal pels serveis extraordinaris realitzats durant el mes de setembre de 2007. 
10.- PERSONAL.-  Proposant aprovar l’atorgament d’una retribució de productivitat a un  
       funcionari d’aquest Ajuntament. 
 

 
ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  

 
 

11.- MAS LES MATES .- Proposant aprovar inicialment el projecte de rehabilitació de la 
       cabanya per a aulari polivalent. 
12.- OBRES PARTICULARS .-  proposant resoldre els següents expedients:  

a) Construcció edifici plurifamiliar entremitgeres de 23 habitatges i aparcaments al c/ Hipólito 
Lázaro  53- c/ Compositor Josep Vicens 10. 

b) Rehabilitació d’habitatge unifamiliar entremitgeres al c/ Puigcerdà 19. 
c) Reforma i ampliació d’edifici plurifamiliar amb augment del nombre d’habitatges (de 2 a 3) 

al c/ Sant Ferriol 20. 
 
 

                                           



                     

 

 
ÀREA D’INFRASTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
13.- CARRETERA DE LA CANYA, PASSEIG DE BARCELONA i AVINGUDA SANT  
      JORDI.- Proposant aprovar informe tècnic i plànols i sol·licitar a la Generalitat de  
      Catalunya la seva inclusió en l’actuació de millora de característiques superficials en       
      les obres dels esmentats sectors.  
14.- CARRER RICARD JORDÀ .- Proposant acceptar la recepció definitiva de les obres  
       d’urbanització.                                  

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  15 d’octubre de 2007     
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS  


