
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    28 DE MAIG 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) Resolució al·legacions al plec de clàusules del contracte d’obres de construcció del nou 
pavelló municipal d’esports i pista de patinatge, i modificació del plec. 

b) Treballs construcció pas elevat avinguda Jaume II. 
c) Treballs de manteniment de la coberta de l’edifici de la Plaça Mercat municipal. 
d) Actualitzacions software (aplicacions Autocad). 
e) Conveni per a la donació del fons cinematogràfic de Jaume Daudí Mercedes al fons de 

l’Arxiu d’Imatges d’Olot. 
f) Edició del cinquè número del llibret de la col·lecció Fons i Col·leccions de l’Arxiu d’Imatges 

d’Olot. 
g) Treballs finalització feines neteja i soldadura canals del teulat del pati de l’Hospici. 
h) Estudi seguretat i salut ampliació Teatre Principal. 
i) Renovació servidors i configuracions de seguretat a la xarxa. 
j) Aprovació plec de clàusules per a l’adjudicació obres del projecte d’adequació local en 

planta per a grup d’esplai diari El Garbuix. 
  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.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
11.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 

 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

12.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una a la Diputació per obres d’adequació local planta 
per a grup d’esplai diari “El Garbuix”. 

13.- EDIFICI HOSPICI.- Proposant  aprovar Memòria valorada pati-claustre . Tram 1: Suport 
cortinatges. Tram 2: reposició acabat parets al carrer Hospici. 

14.- CARRER SANT RAFAEL 2 .- Proposant  aprovar conveni d’autorització per col·locar tanca 
de protecció entre el mur que llinda  amb aquest carrer i el Teatre Principal.  

15.- PLAÇA PALAU 12 .- Proposant aprovar un conveni d’autorització per col·locar punt de llum 
provisional. 

16.- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.- Proposant donar compte de la sentència 



                     

 

declarada ferma en el recurs contenciós administratiu número  351/2004  contra aprovació 
definitiva del POUM. 

17.- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.- Proposant donar compte de la sentència 
declarada ferma en el recurs contenciós administratiu número  352/2004  contra aprovació 
definitiva del POUM. 

18.- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.- Proposant donar compte de la sentència 
declarada ferma en el recurs contenciós administratiu número 59/2005 contra denegació 
aprovació de llicència obres a Batet. 

19.- RECURS CONTENCIÓS ADMINISTRATIU.- Proposant donar compte de la sentència 
declarada ferma en el recurs contenciós administratiu número  93/2007 contra resolució 
expropiatòria. 

20.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Reforma interior en edifici plurifamiliar (amb augment d’habitatges de 2 a 4) al carrer Bisbe 

Serra 73. 
b) Adequació de planta per a habitatge al carrer Lleida  13. 
c) Enderroc edificació i construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 5 habitatges i local 

al carrer Sant Rafael 6. 
d) Reforma d’estructura de coberta en habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant 

Miquel 30. 
e) Construcció d’una tanca al carrer Martí Casadevall- Frederic Soler “Pitarra”. 

 

ÀREA  D’INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

21.- RONDA FLUVIÀ EST .- Proposant aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del 
passatge i l’espai lliure interior. 

22.- POLÍGON D’ACTUACIÓ 03.03 IES MONTSACOPA .- Proposant acceptar la recepció de 
les obres d’urbanització. 

23.- VIES PÚBLIQUES ANY 2008 .- Proposant aprovar el Projecte de conservació de 
paviments  de calçada de les vies públiques any 2008. Fase 2. 

 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

24.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent       
llicència: 
a) Obertura d’una indústria de manipulats de cartó al carrer França, 13. 

 

ÀREA DE CULTURA  
 

25.- MUSEU COMARCAL .- Proposant acceptar una donació amb destí al Museu Comarcal de 
la Garrotxa. 

26.- SUBVENCIONS.- Proposant denegar subvencions sol·licitades per a activitats culturals. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,  26 de maig de 2008      
 
  
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


