
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    18 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) Coordinació de seguretat obres de conservació dels paviments de la calçada de les vies 
públiques any 2008, fase 1. 

b) Aprovació plec de clàusules per a l’adjudicació de les obres del projecte paviments 
calçada vies públiques any 2008, fase 2. 

c) Revisió preus lloguers. 
d) Conveni per a la donació i cessió de drets del fons Joan Antoni Satorre Tomàs a l’Arxiu 

d’Imatges d’Olot (AIO). 
e) Conveni amb l’Institut Municipal de Promoció de la Ciutat (IMPC) relatiu a la dinamització 

comercial al barri vell. 
f) Conveni amb el Consorci de Benestar Social de la Garrotxa relatiu a la dinamització 

comunitària i al treball per a l’equitat de gènere al barri vell d’Olot. 
g) Serveis i assistència tècnica aplicacions informàtiques. 

  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
  8.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidacions de la taxa de clavegueram (exercici 2007 i 

2008). 
  9.- PERSONAL.- Proposant aprovar  el pagament de gratificacions especials per serveis 

extraordinaris de divers personal. 
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats de la policia municipal. 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar la pròrroga d’un AODL per a Estalvi Energètic.  
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques a alumnes.  
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar retribucions de complements de productivitats transitoris. 
 

 
ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  

 
14.- LLICÈNCIES D’OBRES .- Proposant aprovar la Modificació parcial  de les Condicions 

Generals de les llicències d’obres. 
15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una al Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques per al Projecte  d’edifici de vestuaris i serveis a Can Frontana de Batet de la Serra. 



                     

 

16.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una a la Diputació de Girona de concessió directa per 
al Projecte dels accessos a la Llar d’Infants de les Fonts.  

17.- SUBVENCIÓ.- Proposant  sol·licitar-ne una per a la contractació d’estudis per a l’anàlisi i 
diagnosi del Parc d’habitatges, de les necessitats d’habitatge i dels segments de població 
amb dificultats d’accés. 

18.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Substitució de sostres i coberta de cabanya al Mas les Gleies 1. 
b) Consolidació de coberta d’edifici sense ús al Mas Can Eloi del Pla de Dalt. 
c) Legalització obres d’adequació de local al carrer Enric Granados 4. 
d) Construcció d’edificació de planta baixa entre mitgeres destinada a aparcament al carrer 

de la Coma 7. 
e) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer Migjorn,  7. 
f) Reforma interior en habitatge d’edifici bifamiliar entre mitgeres al carrer Madrid 204. 
g) Modificació de projecte de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres ( ampliació de 6 

a 9 habitatges i d’1 a 2 locals) al carrer Sant Ferriol 22-24. 
h) Adequació de local en planta baixa en edifici aïllat a la plaça Catalunya  7. 
i) Legalització obres d’adequació de local en planta baixa per a comerç al passeig de 

Barcelona 6. 
j) Reforma i ampliació d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 4 habitatges al carrer Roser 18. 

 
Denegar: 
k) Construcció de 4 habitatges unifamiliars aïllats a la carretera de la Deu 81. 

 
 

ÀREA INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 
19.- FIRALET.- Proposant aprovar definitivament el Projecte executiu d’urbanització 
20.- FIRAL I FIRALET .- Proposant aprovar definitivament el Projecte bàsic d’urbanització. 
21.- PASSEIG BISBE GUILAMET .- Proposant aprovar definitivament el Projecte de renovació i 

millora de les xarxes de serveis d’urbanització a l’àmbit del passeig. 
22.- LA CANYA .- Proposant  aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del sector Polígon 

d’Actuació 11.02 “Cuní”. 
 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

23.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents       
llicències: 
a) Obertura d’una activitat de taller de reparació d’automòbils a l’avinguda Antoni Gaudí, 3 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  16 de juny de 2008      
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


