
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    14 DE NOVEMBRE 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 neteja marges riu, projecte: “Restauració espais fluvials”. 
b) Obres sector 4, carrer Ramon y Cajal i sector 5 Passeig Sant Roc. 
c) Servei manteniment comptadors baixa tensió diverses escoles. 
d) Renovacions hardware sala servidors. 
e) Consultoria diverses aplicacions Geomedia. 
f) Renovació centraleta i sistema telefonia Ajuntament. 

  5.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnitzacions pòlissa de responsabilitat civil. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions 2007 a         

entitats i associacions. 
  9.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament d’ajudes per estudis als treballadors de 

l’Ajuntament d’Olot. 
11.- PERSONAL.- Proposant  aprovar el pagament d’ajudes per estudis dels fills dels 

treballadors de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 

12.- ZONA BOSC DE TOSCA-SANT ROC .- Proposant aprovar conveni de col·laboració 
econòmica entre la Diputació de Girona i l’Ajuntament d’Olot per al finançament de 
l’adquisició d’una finca situada a la zona Bosc de Tosca-Sant Roc. 

13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Legalització d’obres segons modificacions de projecte de construcció d’habitatge 

unifamiliar aïllat a la Tria de Baix 1. 
b) Adequació d’edifici industrial entremitgeres  per indústria càrnica a l’Av. Europa  33. 
c) Enderroc edificació de planta baixa entremitgeres al c/ Mestre Toldrà  7. 
d) Adequació  de soterrani existent en habitatge unifamiliar en tester al c/ Amolls  20. 
e) Enderroc d’edificacions industrials entremitgeres al c/ Nicaragua 3. 
f) Legalització d’obres d’adequació de locals per a botiga i locutori a l’Av. de l’Estació  5. 



                     

 

g) Obres d’ampliació de segon soterrani per a aparcament (9 places de vehicle i 1 de 
motocicleta) al Pg. de Blay 7. 

h) Enderroc d’edifici al c/ Sant Rafael 20. 
                                           
 

ÀREA D’INFRASTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 
14.- LA CANYA .- Proposant aprovar inicialment el Projecte d’urbanització del sector Polígon 

Actuació 11.2 Cuní. 
15.- CARRETERA DE LES FEIXES .- proposant aprovar inicialment el Projecte d’urbanització 

de la travessia de l’esmentada carretera. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 12 de novembre de 2007 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


