
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    6 DE FEBRER 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 preu concessió servei recollida de residus sòlids urbans any 2008. 
b) Adjudicació obres del projecte d’urbanització de l’avinguda Cuba. 
c) Obres projecte millores piscina municipal 2008 (terrassa, soterrani i complements). 
d) Contracte arrendament plaça de pàrquing IMPC. 
e) Venda de vehicles dipòsit municipal. 
f) Aprovar el plec de condicions per a la contractació del Projecte executiu d’ampliació del 

Teatre Principal. 
g) Direcció obra i coordinació de seguretat i salut de les obres d’ampliació del Teatre 

Principal. 
  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 2007 a         

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

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

10.- CARRERS BESALÚ I AMER .- Proposant aprovar inicialment el conveni per a l’execució 
de les obres d’urbanització de la prolongació dels esmentats carrers. 

11.- POLÍGON ACTUACIÓ 09.02 CARRETERA DE SANTA PAU .- Proposant aprovar 
definitivament l’expedient de substitució del sistema d’actuació de reparcel·lació en la 
modalitat de compensació bàsica pel de cooperació.  

12.- RONDA LES FONTS.- Proposant aprovar definitivament la relació de béns i drets afectats 
per l’obertura de l’esmentada Ronda. 

13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Construcció d’hospital al carrer Doctor Bartrina, 86. 

 
Denegar: 
b) Reforma de coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Miquel 30. 
c)  Rehabilitació i canvi d’ús de la cabana i l’estable del Mas Casamitjana de Batet de la 

Serra. 



                     

 

 
Donar compte al Parc Natural: 
d)  Legalització d’obres de pavimentació a la finca de la carretera de Santa Pau 124. 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

 
14.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar la següent        

llicència: 
a) Llicència ambiental per instal·lació del nou hospital al carrer Doctor Bartrina, 86 
 

 
ÀREA D’ESPORTS  

 
15.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 

Olot,  4 de febrer de 2008      
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


