
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    30 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) Acord relatiu a la concessió zones blaves: modificació ubicació places. 
b) Obres d’adequació accessos Llar d’infants les Fonts. 
c) Treballs de coordinació de seguretat i salut obres del projecte d’urbanització del passatge i 

espai lliure sector Ronda Fluvià, fases 1 i 3. 
d) Obres del projecte d’urbanització passatge i espai lliure interior d’illa sector Ronda Fluvià 

Est, fase 3. 
e) Adjudicació obres urbanització Ronda les Fonts: tram carretera Santa Pau – carrer Verge 

de Montserrat. 
f) Redacció estudi de trànsit a Olot per l’entrada en servei del túnel de Bracons. 
g) Redacció projecte d’urbanització del carrer Verge de Núria, entre la carretera de Riudaura i 

el carrer Santa Sabina. 
h) Obres de modificació a la xarxa subterrània del CT 386 “Enric Granados” 
i) Pròrroga concessió per a la utilització i explotació del bar-restaurant de la piscina 

municipal i bar de l’antic cinema Núria. 
j) Declarar deserta la subhasta per a la venda d’un camió grua de la Policia Municipal. 
k) Atorgament de la credencial de professional de taxi. 
l) Adjudicació bar Casal dels Volcans.  
m) Donar compte dels decrets d’aprovació de convenis de col·laboració amb la Diputació de 

Girona i el Ministeri d’Indústria, Turisme i Comerç, pel desenvolupament del projecte: 
portal de serveis electrònics al ciutadà. 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
  9.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
10.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar les liquidacions de la taxa d’entrada de vehicles (exercici 

2007) 
11.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar el Padró d’Impost sobre Béns Immobles, urbana (exercici 

2008). 
12.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar el Padró d’Impost sobre Béns Immobles, rústica (exercici 

2008). 
13.- PERSONAL.-  Proposant aprovar el pagament de pràctiques a alumnes. 
14.- PERSONAL.-  Proposant aprovar modificar l’oferta pública d’ocupació. 
15.- ARXIU.-  Proposant aprovar les condicions, requisits i desenvolupament de les estades en 

pràctiques dels alumnes de batxillerat a l’Arxiu Municipal d’Olot.  



                     

 

 
ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  

 
16.- SUBVENCIÓ.-  Proposant sol·licitar una subvenció a l’Institut Català de la Dona per a la 

realització d’un Pla d’igualtat. 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

17.- CARRER PROA 25.- Proposant aprovar el Projecte d’adequació local en planta per a grup 
d’esplai diari “El Garbuix”. 

18.- ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA .- Proposant aprovar el Projecte d’adequació aula de 
piano (P2P) a l’Av.Anselm Clavé. 

19.- MAS BOSSER.- Proposant acceptar la delimitació del sector com a ARE (Àrea  Residencial 
Estratègica). 

20.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Millores en un habitatge usat d’un edifici plurifamiliar al carrer Serra i Ginesta 1. 
b) Legalització adequació local en planta baixa d’edifici plurifamiliar al carrer Madrid 4. 
c) Modificació de projecte per ampliació d’habitatge unifamiliar al carrer Fajol 47. 
d) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Vicenç Soler Jorba 

21. 
e) Modificació projecte per construcció de paret de tanca en edificació entre mitgeres al camí 

de la Teuleria  45. 
f) Enderroc d’edifici industrial al carrer Josep Soler 1. 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

21.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents        
llicències: 
a) Obertura d’una clínica dental al carrer Sabina Sureda, 6 
b) Instal·lació d’un taller de planxa i pintura al carrer França, 128 
c) Obertura d’un bar al carrer Mestre Moner, 12, baixos 

 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

22.- PROCÉS SELECTIU.- Proposant aprovar els resultats del procés selectiu adreçat a 
alumnat que realitza activitats extraescolars. 

 

ÀREA DE CULTURA  
 

23.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvencions a entitats culturals. 
 

ÀREA DE JOVENTUT  
 

24.- CONVENIS.- Proposant aprovar convenis per a funcionament ordinari dels ens d’esplai. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  28 d’abril de 2008 
    

L’ALCALDE  
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


