
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    26 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) Acceptació renúncia concessió bar Casal dels Volcans. 
b) Treballs disseny tríptic d’informació tributària. 
c) Obres projecte modificacions espais lliures subsector A de Bonavista. 
d) Aprovació conveni Ajuntament i AV Sant Miquel, per a la gestió compartida del Casal del 

barri. 
e) Ampliació servei de neteja bloc C. 
f) Obres Ronda les Fonts, actuació PUOSC 2007. 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
  8.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Ministeri d’Administracions Públiques 

per a la creació de l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC). 
  9.- PERSONAL.- Proposant aprovar  el pagament de gratificacions especials pels serveis 

extraordinaris de divers personal. 
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats de la policia municipal. 

 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

11.- RONDA LES FONTS.- Proposar aprovar un conveni urbanístic per a l’obertura de la Ronda 
Les Fonts. 

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Substitució de coberta de cabana i construcció de piscina al Mas Casamitjana 1 de Batet. 
b) Modificació projecte de rehabilitació i ampliació d’edifici plurifamiliar entre mitgeres per a 3 

habitatges al carrer Roser 11. 
c) Legalització obres de refiormna de local al passeig de Barcelona 2. 
d) Construcció d’edificació auxiliar en habitatge unifamiliar adossat al carrer Hortènsies 10. 

 
Denegar:  
e) Legalització d’obres d’ampliació de cabanya al Mas la Coromina de les Fonts. 

 
 

 



                     

 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

 
13.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents        

llicències: 
a) Ampliació llicència per activitat d’elaboració i venda de plats cuinats situada a l’avinguda 

Sant Jordi, 172, baixos. 
b) Denegació llicència per obertura d’un magatzem de màquines i vehicles d’obra al carrer 

Madrid, 30. 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

14.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per al 
manteniment i funcionament de centres docents d’educació especial. 

15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per al 
manteniment i funcionament d’escoles de formació de persones adultes. 

 
 

ÀREA DE CULTURA  
 

16.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni per a la donació a l’Ajuntament d’Olot, amb destí a 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa, del Fons Bòvila Corcoy. 

17.- MUSEU COMARCAL .- Proposant aprovar el retorn d’una peça cedida en dipòsit al Museu 
Comarcal de la Garrotxa. 

 
 

ÀREA DE JOVENTUT  
 

18.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a activitats 
culturals, projectes “La Ruleta” i “The Urban Culture”. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  20 de març de 2008 
 
  
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


