
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    28 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)  Adjudicar el contracte mixt de redacció de redacció de projecte i construcció d’escala 
metàl·lica d’emergència edifici “Parc Nou”. 

b) Aprovar el plec de clàusules per a l’adjudicació del contracte de consultoria i assistència 
tècnica per a la redacció del Pla Parcial “El Serrat” 

c) Treballs de col·locació nous hidrants. 
d) Contractació coordinador de seguretat obres d’urbanització de l’espai lliure delimitat pels 

carrers Ramon i Cajal, Verge de Fàtima, Josep Pla i l’edifici del CAP del passeig de 
Barcelona. 

e) Contractació coordinador de seguretat obres d’urbanització del pati interior d’illa entre el 
carrer Mulleres i el carrer Antoni Llopis (pati Hospici – Montsacopa).  

f) Treballs instal·lació alarma a l’Escola Taller mas les Mates. 
g) Treballs escala d’emergència connexió planta segona Hospici a Museu Comarcal. 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre l’Ajuntament i Càritas per accions al barri 

vell. 
  7.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre l’Ajuntament i el Consell Comarcal de la 

Garrotxa per al finançament de l’Arxiu d’Imatges d’Olot. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar diverses subvencions. 
10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions 2007 a         

entitats i associacions. 
11.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 
12.- OFICINA D’HABITATGE .- Proposant  aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració 

entre el Departament de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de Catalunya  i 
l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2008. 

13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Construcció de piscina al c/ Andrea 13. 
b) Legalització obres d’adequació de local per ubicar-hi una oficina bancària al c/ Valls Nous 

10. 



                     

 

c) Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 12 habitatges i aparcaments al c/ 
Mestre Toldrà 7. 

d) Reforma local en planta baixa per restaurant al c/ Roser 13. 
e) Rehabilitació edifici plurifamiliar entre mitgeres de 5 habitatges+1 local comercial al carrer 

Verge del Portal 20.  
 

 
ÀREA INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
14.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció per a la substitució d’òptiques de 

semàfors amb làmpades incandescents o halògenes per òptiques basades en tecnologia LED. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 26 de novembre de 2007 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


