
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    12 DE MARÇ 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) Treballs relatius al projecte de renovació de la senyalització urbana d’orientació, fase 2. 
b) Pròrroga concessió quiosc de llamins del Passeig de Blay.  
c)  Redacció projecte i direcció obra, legalització de les instal·lacions d’electricitat local carrer 

Proa, 25 “Garbuig” 
d) Contractació mitjançant concurs, obres del projecte de conservació dels paviments de 

calçada de les vies públiques any 2008, fase 1. 
e) Obres de millora col·lectors sectors Les Cols i carrer Esteve Molas.  
f) Pròrroga servei de missatgeria 2007 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
  8.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament d’Olot i els seus 

organismes autònoms, per a l’any 2008. 
 

 
ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  

 
  9.- SALT DE LES BIGUES .- Proposant adquirir per títol d’expropiació forçosa una finca amb 

destí a espais lliures. 
10.- POLÍGON D’ACTUACIÓ NÚMERO 11.05 .- Proposant donar compte de la sentència 

recaiguda en el contenciós. 
11.- AVINGUDA SANT JOAN DE LES ABADESSES 22 .-  Proposant aprovar Memòria 

valorada de modificació vestíbul accés; substitució muntacàrregues per ascensor adaptat; 
modificació planta baixa, pisos i coberta caixa ascensor a l’edifici públic d’usos múltiples 
(Actualització econòmica acció 2008).  

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Modificació projecte de construcció de soterrani en habitatge unifamiliar aïllat construcció 

d’accés al carrer Mestral 4. 
b) Construcció d’edifici de planta baixa entre mitgeres per a garatge al carrer Vern 16. 
c) Modificació d’obertures i reforç estructural en edifici aïllat al Mas Ferrarons 1. 
d) Construcció edifici plurifamiliar de 3 habitatges, 1 aparcament i enderroc de l’edifici 

existent al carrer Sant Miquel 54. 



                     

 

 
Donar compte al Parc Natural: 
e) Informe arquitecte municipal substitució de sostres de cabanya al Mas Les Gleies. 

 
Aprovació inicial: 
f) Projecte de reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat al Mas Gabatx .  

 
 

ÀREA DE JOVENTUT  
 

13.- CONVENI.- Proposant l’aprovació d’un conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa per 
a l’elaboració d’una guia de les activitats d’estiu per a l’any 2008. 

 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 10 de març de 2008      
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


