
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    21 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) Adjudicació del concurs obres projecte urbanització carrers: Ramon y Cajal, Verge de 
Fàtima, Josep Pla i edifici CAP. 

b) Adjudicació del concurs del contracte consultoria i assistència tècnica, per a la direcció 
d’obra i coordinació de seguretat i salut obres Arxiu Comarcal. 

c) Edició del quart número del llibret “Fons i Col·leccions” de l’Arxiu d’Imatges d’Olot. 
d) Treballs reparació canals d’aigües pluvials del pati de l’Hospici i de la porta de la Sala 

Oberta. 
e) Instal·lació radiadors al local de l’entresol de l’Hospici. 

  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.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
  9.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar les liquidacions de la taxa per inspecció de piscines d’ús 

públic (exercici 2007). 
10.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar l’operativa de càrrecs i baixes presentades pel Consell 

Comarcal de la Garrotxa. 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats al personal de la policia local. 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 
13.- SECTOR DE LES MATES- CTRA. DE LA CANYA .- Proposant aprovar conveni 

d’autorització d’ocupació dels terrenys per executar el Projecte  de Millora de la xarxa de 
clavegueram (Josep Maria i Narcís Francés Bardí). 

14.- SECTOR DE LES MATES- CTRA DE LA CANYA .- Proposant aprovar conveni 
d’autorització d’ocupació dels terrenys per executar el Projecte  de Millora de la xarxa de 
clavegueram (Clara Nogareda Gifre i Joaquim Puigdevall Nogareda). 

15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Legalització aparcament soterrani a la plaça Clarà 3. 
b) Reforma d’edifici auxiliar a l’habitatge al c/ Dàlies  27. 



                     

 

c) Modificació de tanca i formació d’espai per a ubicació de contenidors de deixalles al Pg., 
Bisbe Guillamet 5. 

d) Reforma de local en planta baixa a la Rda. Sant Bernat 10. 
e) Modificació llicència d’obres per a la construcció de dos edificis plurifamiliars de 131 

habitatges, 2 locals comercial i aparcaments a camí de les Bruixes 17,19,21 i 23. 
f) Substitució de coberta i fusteria exterior en habitatge unifamiliar entre mitgeres al c/ Sant 

Cristòfor 8. 
g) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar al c/ Sant Josep de Calassanç 4. 
h) Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 92 habitatges, aparcaments i  48 

trasters al c/ Nicaragua 3 i 7 i Av. Perú 10. 
 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ  

 
16.- PLA D’EMERGÈNCIA .- Proposant aprovar els següents plans d’emergència: 

a) Llar d’infants de les Fonts. 
b) Actualització del pla de la Llar d’infants de Sant Pere Màrtir. 
c) Actualització del pla de la Llar d’infants de Sant Miquel. 

 
 

ÀREA DE CULTURA  
 

17.- MUSEU COMARCAL .- Proposant acceptar la donació d’un quadre amb destí al Museu 
Comarcal de la Garrotxa. 

 
 

ÀREA DE JOVENTUT  
 

18.- NADAL DIVER .- Proposant aprovar el programa i el pressupost del Nadal Diver 2007. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 19 de novembre de 2007       
 
  
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


