
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    27 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. 

 
 

ALCALDIA  
 

  4.- NORMATIVA.- Proposant establir una normativa d’obsequis oficials. 
 
 

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA  
  
  5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 

a) Aprovació conveni de col·laboració per a la donació i cessió drets fons fotogràfic i 
cinematogràfic Ramon Serrat Roure a l’AIO. 

b) Treballs de col·laboració per al desenvolupament sistema de gestió de l’Oficina d’Atenció 
al Ciutadà. 

c) Treballs de manteniment llera del riu Fluvià. 
d) Treballs de coordinació de seguretat i salut obres del projecte d’urbanització de 

l’avinguda Cuba. 
e) Contracte manteniment programes informàtics per a la gestió del Cadastre, aplicacions 

ABSFIN-ABSCU1. 
f) Renovació i millora web Ajuntament d’Olot. 
g) Ampliació servei neteja bloc B. 

  6.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  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 liquidacions de plusvàlues. 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

11.- MUSEU COMARCAL DE LA GARROTXA .- Proposant aprovar el Projecte bàsic i 
executiu de construcció d’escala.  

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Legalització construcció de piscina en habitatge unifamiliar aïllat al passeig dels 

Desemparats. 
b) Legalització d’adequació de local en planta baixa per a joieria al carrer Sant Rafael 43. 



                     

 

c) Construcció d’edifici plurifamiliar de 5 habitatges i 5 aparcaments al carrer Abat Bernat de 
Peramola 26. 

d) Adequació de local per a centre de prevenció de riscos laborals a l’avinguda Reis Catòlics 
21B. 

e) Enderroc habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Aranjuez 9. 
 
 
Donar compte al Parc Natural: 
f) Informe arquitecte municipal llicència d’obres de millora de l’aparcament del centre 

d’educació especial Joan XXIII a la ctra. de Sant Cristòfol de les Fonts. 
 

 
ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
13.- VIES PÚBLIQUES ANY 2008 .- Proposant aprovar el projecte de conservació dels 

paviments de calçada de les vies públiques any 2008. Fase 1. 
 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

14.- SUBVENCIÓ.-  Proposant sol·licitar una subvenció al Departament de Medi Ambient de la 
Generalitat de Catalunya per actuacions en el  Pla de Recuperació del cranc de riu. 

15.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant atorgar les següents 
llicències: 
a) Activitat de taller de serralleria al carrer França, 84. 
b) Obertura d’una activitat d’oficina bancària a l’avinguda Girona, 16. 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

Olot,  25 de febrer de 2008 
 
  
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


