
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    12 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) Adjudicació enderroc finca C/Valls Vells, núm. 24- Plaça Palau, núm. 15. 
b) Treballs extres obres modificació porta d’accés principal CEIP Malagrida. 
c) Treballs  extres obres de subministrament i instal·lació mòduls prefabricats  Llar d’Infants 

Les Fonts.   
  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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions 2007 a         

entitats i associacions. 
10.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
11- RECAPTACIO. -  Proposant aprovar dades de baixa presentades pel servei de Recaptació.. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar  el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
13- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats de la policia municipal. 
 

 
ÀREA DE CONVIVÈNCIA I SEGURETAT  

 
 14.- SUBVENCIÓ.-  Proposant sol·licitar una subvenció per a l’adquisició d’equipament per a la  
         creació d’infraestructures bàsiques de protecció civil i per a l’elaboració, actualització i  
         implantació de plans de protecció civil. 
 

 
ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  

 
 
15.-  OBRES PARTICULARS : proposant resoldre els següents expedients:  

a) Renovació de llicència d’obres per a la construcció d’habitatge unifamiliar aïllat a 
la ctra. de Santa Pau 165. 

b) Ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat per a construcció de piscina a l’Av. 
Catalunya 15. 



                     

 

c) Legalització d’obres de reconstrucció de mur de tanca i instal·lació de filat al Mas 
Les Roques 1. 

d) Formació d’obertura de façana d’edifici industrial al c/ Mestre Turina 39. 
e) Legalització d’instal·lació d’aparells de climatització al c/ Sant Pere Màrtir, 29. 
f) Construcció de dos edificis plurifamiliars de 6 habitatges i aparcaments a l’Av. 

Santa Coloma 115. 
 
 
 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
 

16.- ENLLUMENAT EXTERIOR .- Proposant aprovar l’Estudi del Pla d’adequació de  
       l’enllumenat exterior a la Llei 6/2001. Document d’Avanç. 

      17.- POLÍGON D’ACTUACIÓ 15.06. DESEMPARATS .- Proposant aprovar inicialment el  
       Projecte d’urbanització. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

18.-  ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar les següents  
       llicències: 

a) Adequació d’un taller de reparació i venda de vehicles a la cra.  la Canya, 99. 
b) Obertura taller de reparació  de vehicles  amb pintura a l’av. Europa 50.  

 
 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

19.- CONVENI.-  Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i el  
       Consell Comarcal de la Garrotxa per a la realització del transport considerat no obligatori 
        a la Ciutat d’Olot amb el TPO 

 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,   10 de desembre de 2007     
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS  


