
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    4 DE JUNY 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) Aprovació plec de clàusules per a l’adjudicació de les obres de conservació de paviments 
de calçada vies públiques 2008. Fase 2. 

b) Adjudicació obres d’adequació de l’aula de piano de l’Escola Municipal de Música   
c) Treballs de coordinació de seguretat i salut de les obres d’urbanització de la Ronda de les 

Fonts. 
d) Obres de  modificació de la xarxa d’aigua potable a la zona de l’Arxiu Comarcal.  
e) Modificació acord JGL 09-04-08 relatiu a instal·lació d’hidrants.  

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil.  
  7.- CONVENI.-  Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i l’Institut Municipal  

de Promoció de la Ciutat (IMP) per al servei de “telecentre”. 
  8- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar  les bases que han regidr el concurs-oposició, de promoció 

interna, d’una plaça de Caporal de la Policia Municpal. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases que han de regir el concurs-oposició, en torn 

lliure, de tres places d’agent de la Policia Municipal. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases que han de regir el concurs-oposició, de 

promoció interna, d’una plaça d’administratriu adscrit a l’Àrea de Joventut. 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar la pròrroga de la Beca de l’Arxiu d’Imatges d’Olot.  
 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

15.- MERCAT SETMANAL .- Prendre acord relatiu a la baixa definitiva de diverses parades. 
   

 
 
 



                     

 

 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 

 
16.- CARRETERA DE LA DEU 4 : proposant aprovar inicialment el Projecte de 

        reparcel·lació voluntària formalitzat en escriptura pública del polígon d’actuació 06.05. 
17.- SECTOR MONTSACOPA : proposant aprovar expedient d’expropiació forçosa d’un 

        terreny situat a la gredera. 
18.- LA FAJA : proposant aprovar conveni per a l’execució de l’obra urbanitzadora de la  

        rotonda de la carretera de Riudaura. 
19.- PASSEIG DE BLAY 6 : proposant aprovar un conveni d’autorització de col·locació de  

       grua en terrenys propietat del Casino Olotí. 
20.- SENTÈNCIA: proposant donar compte de la sentència declarada ferma del recurs 

       contenciós administratiu 493/04, interposat contra l’aprovació definitiva del Pla  
       d’ordenació urbanística municipal. 

21.- OBRES PARTICULARS : proposant resoldre els següents expedients:  
   a)   Reforç del forjat de la sagristia de la capella de Sant Ferriol al carrer Sant Ferriol 52. 

b) Construcció 1a fase d’obres d’adequació de nau, enderroc parcial i reconstrucció de 
façana a l’Av. Antoni Gaudí 5. 

c) Reforma de local per destinar-lo a oficina bancària a l’Av. Girona 16. 
d) Segona fase construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Garbí 4. 
e) 1a fase d’instal·lació de mòdul provisional al CEIP El Morrot (moviment de 

terres,fonaments i infraestructures del 4t mòdul) al carrer Lope de Vega 24. 
 

 
ÀREA  D’INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

 
 
22.- PLA PARCIAL DE LA FAJA : proposant acceptar la recepció de les obres  

       d’urbanització. 
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

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

       llicències: 
     a) Adequació d’un taller de reparació d’automòbils  a l’Av. Alba Rosa, núm.39 

b) Adequació d’un taller de reparació d’automòbils al C/Ramon Berentuer, núm.11   
 
 

ÀREA DE BENESTAR SOCIAL  
 

24.- CONVENI.-  Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la  
        Diputació de Girona per al desenvolupament d’un programa de teleassistència domiciliària. 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 
 

Olot,   2 de juny de 2008     
 

L’ALCALDE 
LLUIS SACREST VILLEGAS 

 



                     

 

 
 

 
 
 
   

 


