
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    19 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) Treballs subministrament i instal·lació vinils als vidres del Museu Comarcal de la Garrotxa. 
b) Treballs il·luminació Sala Núria. 
c) Autorització per a la cessió dels drets d’imatge d’Ignasi Buxó Gou i família a l’Arxiu 

d’Imatges d’Olot. 
d) Treballs de digitalització del fons Joan Antoni Satorre Tomàs. 
e) Treballs de neteja i desinfecció instal·lacions municipals amb risc per la legionel·losi. 
f) Projecte bàsic i d’execució estudi de seguretat i salut mòdul vestidors Can Frontana de 

Batet. 
g) Direcció obres mòdul vestidors Can Frontana de Batet. 
h) Treballs de direcció coordinació de seguretat i control qualitat mòdul vestidors Can 

Frontana de Batet. 
i) Treballs de direcció acabats instal·lacions edifici annex Ajuntament – plaça Can Joanetes. 
j) Instal·lació elèctrica i legalització Torre Castanys. 
k) Modificació contracte consultoria i assistència redacció projecte nou Pavelló d’Esports 

municipal, pista de patinatge i barra de serveis. 
  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- TAXIS.- Proposant aprovar les tarifes urbanes “taxi 2008”. 
  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 subvencions. 
10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions 2007 a         

entitats i associacions. 
11.- PRESSUPOST.- Proposant donar compte de les modificacions internes del pressupost de 

l’Ajuntament d’Olot (exercici 2007) 
12.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar auto/liquidacions de plusvàlues. 
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar  l’annex 1 del padró d’escombraries domèstiques (exercici 

2007) 
14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar  l’annex 1 del padró de la taxa d’entrada de vehicles 

(exercici 2007) 
15.- INGRESSOS.- Proposant aprovar  l’annex del padró de la taxa del cementiri (exercici 2007). 
16.- INGRESSOS.- Proposant aprovar  el padró d’altes addicionals d’escombraries empresarials 

(exercici 2007) 
17.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar expedients de dates per baixes de diferents padrons i 

per diferents motius. 
 



                     

 

 
ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  

 
18.- TEATRE PRINCIPAL D’OLOT .- Proposant aprovar inicialment el Projecte executiu 

d’ampliació. 
19.- PISCINA MUNICIPAL .- Proposant aprovar el Projecte de millores terrassa, soterrani i 

complements a l’ Av Sant Jordi. 
20.- RONDA LES FONTS.-  Proposant iniciar expedient d’expropiació forçosa i la relació de 

béns i drets afectats per l’obertura de la Ronda de les Fonts. 
21.- POLÍGON 09.02. CARRETERA SANTA PAU .- Proposant aprovar inicialment canvi del 

sistema d’actuació. 
22.- COEFICIENTS VALORACIÓ D’OBRES .- Proposant aprovar l’actualització dels 

coeficients per a valoració d’obres a efecte de la liquidació de drets de llicències. 
23.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  

a) Instal·lació de tanca de pedra i part en vegetal al Mas Molí de les Fonts 1. 
b) Reforma i rehabilitació d’habitatge en edifici plurifamiliar (amb reducció del nombre 

d’habitatges de 6 a 5) al c/ Bolós 27. 
c) Reparació d’estructura en habitatge plurifamiliar entre mitgeres al c/ Francesc 

Montsalvatge 26. 
d) Construcció de centre de transformació elèctrica a l’Av. Alba Rosa 22. 
e) Adequació de local en planta baixa per oficina de serveis de neteja a la ctra. de la Canya 

47 B, pis B. 
f) Modificació de les condicions particulars de la llicència de construcció de dos edificis 

plurifamiliars de 131 habitatges, 2 locals comercials i aparcaments al camí de les Bruixes, 
17,19,21 i 23. 

 
Denegar: 
g) Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 5 habitatges i 5 places d’aparcament a 

l’Av. Joan de Cabirol 7. 
 

Donar compte a la Junta de Protecció de la Zona Volcànica de la Garrotxa i a la Comissió 
Territorial d’Urbanisme de Girona: 
h) De l’informe dels serveis tècnics municipals referent al Projecte de reforma i ampliació 

d’habitatge unifamiliar aïllat amb reordenació de volums, a Cal Gavatx de Batet de la 
Serra. 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

24.- IES MONTSACOPA.- Proposant donar suport a l’IES Montsacopa, en la seva sol·licitud per 
impartir cicles de família “Serveis Socioculturals i a la Comunitat”. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  17 de desembre de 2007      
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


