
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    30 DE GENER DE 2008      
 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) Revisió preus lloguers i concessions. 
b)  Manteniment jocs infantils. 
c) Treballs extres obres d’adaptació edifici planta baixa carrer Castellà Llovera, 1 
d) Treballs reparació vorera plaça Clarà, 1 
e)  Treballs reparació canonada clavegueram carrer Fajol – carrer Castanyer. 

  5.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
  8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions 2008 a         

entitats i associacions. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró d’impost de vehicles exercici 2008. 
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró del mercat del dilluns exercici 2008. 
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el padró d’exaccions diverses exercici 2008. 
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les quotes individualitzades de contribucions especials de 

millora per les obres d’urbanització de l’avinguda de Cuba – sector 2. 
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les quotes individualitzades de contribucions especials de 

millora per les obres d’urbanització de la nova placeta al barri de Sant Miquel. 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria i les bases que han de regir el concurs per 

a la provisió de la plaça de vicesecretaria de l’Ajuntament d’Olot. 
15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el Pla de millora d’organització i serveis de l’Ajuntament 

d’Olot 2008. 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 

16.- POLÍGON ACTUACIÓ 15.05. PASSEIG SANT ROC I ADJ ACENTS.- Proposant 
aprovar inicialment el conveni per a l’execució de les obres d’urbanització. 

17.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Adequació de planta en edifici bifamiliar per formació d’habitatge al carrer Salt de la Núvia 

14. 
b) Adequació de local comercial a la Plaça Montolivet 3. 
c) Legalització de piscina i tanca al carrer Ramon i Cajal 16. 



                     

 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
18.- BATET.- Proposant aprovar definitivament el Projecte d’urbanització dels passatges interiors 

del Polígon 3 del Pla parcial del sector 3 de Batet. 
 

 
ÀREA D’EDUCACIÓ  

 
19.- CONVOCATÒRIA.- Proposant aprovar la convocatòria d’un procés selectiu d’ajut a les 

famílies per activitats extraescolars, Ordre EDU/332/2007, de 18 de setembre.  
 

 
ÀREA DE JOVENTUT  

 
20.- JOVENTUT.- Proposant sol·licitar subvenció per cursos d’iniciació i alfabetització en les 

noves tecnologies per fomentar l’accés a la societat del coneixement a Catalunya. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 28 de gener de 2008      
 
  
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


