
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    23 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) Treballs seguiment arqueològic “Muralla d’Olot”. 
b) Treballs manteniment lona pati Hospici. 
c) Construcció guals per a vianants voreres diversos carrers. 
d) Obres del projecte d’urbanització passatge espai lliure interior d’illa –sector Ronda Fluvià 

Est, Fase 1. 
e) Revisió preu concessió servei de transport públic urbà de la ciutat d’Olot. 
f) Subministrament i instal·lació plataforma elevadora Museu dels Sants. 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
  8.- RECAPTACIÓ.- Proposant donar compte del Compte de Recaptació (exercici 2007). 
  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.- LLAR D’INFANTS DE LES FONTS .- Proposant aprovar memòria valorada d’adequació 
dels accessos a la llar. 

12.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES.- Proposant aprovar la suspensió de llicències al Polígon 
d’Actuació 09.01 “Sant Cristòfor”. 

13.- SUSPENSIÓ DE LLICÈNCIES.- Proposant aprovar la suspensió de llicències dins l’àmbit 
del Pla especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals en Sòl No Urbanitzable. 

14.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Instal·lació d’un ascensor en un edifici plurifamiliar “Edifici els Catòlics” al carrer Clivillers 7. 
b) Reforma d’habitatge planta 3a i coberta al carrer Bellaire 1. 
c) Reforma interior d’habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Domènec Carles 

1. 
d) Legalització obres de construcció de paret de tanca al carrer Pere Gussinyé,  9. 
e) Reforma interior d’habitatge en edifici plurifamiliar al carrer Bolós 27. 



                     

 

f) Legalització de moviment de terres al carrer Garbí  30. 
g) Reforma de local per oficines d’assegurances al passeig de Barcelona 40.  

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

15.- LLARS INFANTS .- Proposant aprovar els resultats del procés selectiu adreçat a alumnes 
de les llars d’infants municipals d’Olot escolaritzats durant el curs 2007-2008, i sol·licitar una 
subvenció al Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. 

 
 

ÀREA DE JOVENTUT  
 

16.- CONVENIS.- Proposant aprovar convenis amb Esplais de la Garrotxa per a la realització de 
diverses activitats. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 21 d’abril de 2008       
 
  
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 
 

 
 
 
   

 


