
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    5 DE DESEMBRE 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) Regulació semafòrica de pas de vianants carretera de la Canya – carrer Compositor 
Narcís Paulís. 

b) Concurs contractació obres d’urbanització avinguda Cuba. 
c) Treballs de col·locació d’hidrants: avinguda Xile, carrer Nicaragua, Grup Verge del Tura, 

carrer Joan Maragall, camí Salt de les Bigues i avinguda Paluzie. 
d) Treballs instal·lació i connexió bomba calefacció Escola de Música. 
e) Diversos treballs Museu dels Sants. 
f) Pròrroga conveni Ajuntament – Consell Comarcal (Fons dels Arxius) per a 2007. 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnitzacions pòlissa de responsabilitat civil. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  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. 
12.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidacions d’Impost de Béns immobles –urbana– 

(exercici 2006 i 2007). 
13.- INGRESSOS.-  Proposant convalidar decret d’Alcaldia d’aprovació de les liquidacions d’IAE 

(1r, 2n i 3r trimestre de 2007). 
14.- RECAPTACIO. -  Proposant aprovar derivacions de responsabilitats per deutes tributaris a 

societats civils i comunitats de béns. 
15.- RECAPTACIO. -  Proposant aprovar derivacions de responsabilitats per deutes tributaris a 

administradors de societats anònimes i societats limitades. 
16.- RECAPTACIO. -  Proposant aprovar derivacions de responsabilitats per deutes tributaris per 

afecció de béns. 
17.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament pràctiques alumnes, corresponent al mes 

d’agost. 
18.- PERSONAL.- Proposant aprovar el nomenament dels integrants del nou Comitè únic de 

treballadors de l’Ajuntament d’Olot. 
 

 



                     

 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 

19.- MAS LES MATES .- Proposant aprovar definitivament el Projecte de rehabilitació de la 
cabanya per a aulari polivalent. 

20.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma d’habitatge unifamiliar aparellat al carrer Volcà Pedraguda, 49 
b) Modificació projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar amb local comercial al carrer 

Vern, 26 
c) Enderroc d’edifici entre mitgeres al carrer Sant Ferriol, 22. 
d) Adequació de local en planta baixa al carrer Bolós, 16. 
 
Donar compte al Parc Natural: 
e) Substitució de coberta de cabana agrícola al Mas Plana de Pujou. 
f) Substitució de coberta de cabana i construcció de piscina al Mas Casamitjana de Batet. 

 
 

ÀREA DE JOVENTUT  
 

21.- NADAL DIVER .- Proposant aprovar la rectificació del preu públic d’entrada al Nadal Diver 
2007. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  3 de desembre de 2007 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


