
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    9 D’ABRIL 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) Redacció del projecte de rehabilitació de coberts per a aules polivalents al Mas les Mates. 
b) Treballs de topografia per redacció projecte d’edifici aïllat per serveis, vestidors, magatzem 

i bar, a l’Estadi d’Atletisme. 
c) Ampliació contracte de lloguer finca “El Molí de les Fonts” 
d) Subministrament i col·locació hidrants. 

  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 a         

entitats i associacions. 
  9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar altes del Padró d’escombraries domiciliàries (exercici 

2008) 
 
 

ÀREA DE PARTICIPACIÓ I SOLIDARITAT  
 
10.- COOPERACIÓ.- Proposant atorgar ajuts per cooperació a entitats i projectes. 
 
 

ÀREA DE VIA PÚBLICA  
 

11.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció al Consell Comarcal de la Garrotxa, dins 
la convocatòria d’ajuts als ajuntaments de la comarca per al manteniment de camins rurals. 

 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

12.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Renovació llicència d’obres per a la construcció d’edifici plurifamiliar de 7 habitatges i 1 

local comercial al carrer Serra i Ginesta 11. 
b) Rehabilitació d’habitatge al carrer Dàlies  46. 
c) Adequació de local en edifici plurifamiliar entre mitgeres per a oficines a la plaça Clarà 11. 



                     

 

d) Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Pujada de Sant Valentí 9. 
e) Instal·lació d’una grua- torre al Mas el Cassés.  

 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 
13.- SECTOR RONDA FLUVIÀ EST A .- Proposant aprovar inicialment el Projecte 

d’urbanització del passatge i l’espai lliure interior d’illa. 
14.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona, per a adequació 

luminotècnica i d’estalvi energètic de l’enllumenat públic de la ciutat d’Olot. 
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

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

llicències: 
a) Ampliació de llicència per a l’exercici d’una activitat de centre de dia i salut mental al 

carrer Castellà i Llovera, núm. 3 
b) Adequació d’una planta de fabricació de formigó a l’avinguda Antoni Gaudí, núm. 7 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

16.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Generalitat de Catalunya, dins el 
programa Pla Educatiu d’Entorn. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 7 d’abril de 2008    
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


