
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    2 DE JULIOL 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 topogràfics per execució projecte “vial intervolcànic”. 
b) Obres de drenatge i seguretat viària avinguda Sant Jordi. 
c) Treballs topogràfics per confirmar plànol Pla Parcial El Serrat – sector Morrot. 
d) Adjudicació treballs de subministrament i col·locació envà pluvial carrer Mirador, 13. 
e) Adjudicació provisional obres projecte adequació local centre d’esplai “El Garbuix”. 
f) Adjudicació provisional obres construcció vestidors “Can Frontana” 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
  9.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
10.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar la gestió del primer trimestre 2008 de subministrament 

d’aigua i clavegueram (SOREA SA). 
11.- RECAPTACIÓ.-  Proposant aprovar càrrec de sancions d’àmbit comarcal. 
12.- RECAPTACIÓ.-  Proposant aprovar càrrec de sancions d’àmbit comarcal. 
13.- PERSONAL.-  Proposant aprovar la modificació de les bases per a la provisió d’una plaça 

de caporal mitjançant concurs-oposició, promoció interna. 
14.- PERSONAL.-  Proposant aprovar la realització de pràctiques d’un alumne d’Enginyeria 

Informàtica al Departament d’Informàtica. 
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

15.- AULA DE CATALÀ .- Proposant aprovar Memòria valorada 4a aula planta baixa (català) 
fase: tancaments paleteria. Edifici públic d’usos múltiples a l’avinguda Sant Joan de les 
Abadesses 22. 

16.- OBRES PARTICULARS .- proposant resoldre els següents expedients: 
a) Modificació projecte de rehabilitació d’edifici hostal al carrer Sant Pere Màrtir 29. 
b) Instal·lació d’ascensor en edifici de 2 habitatges al carrer Miquel Servet  8. 
c) Legalització per ampliació edifici industrial aïllat i modificació de façana al carrer França 

88. 
d) Construcció de mur de contenció de terres i portal al carrer Macarnau 41. 



                     

 

e) Ampliació d’edifici comercial entre mitgeres a l’avinguda Santa Coloma 139. 
f) Construcció d’edifici entre mitgeres  de 2 habitatges i aparcament i enderroc de cobert al 

carrer Ribes de Freser 34, 
g) Rehabilitació de sostre d’edifici plurifamiliar al passeig Bisbe Guillamet  4. 
h) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar d’habitatges al passeig Bisbe Guillamet 4. 
i) Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres d’11 habitatges i 13 places d’aparcament 

al carrer Volcà Puig Astrol,  5 i 7. 
 

Donar compte al Parc Natural :  
j) Informe Arquitecte Municipal llicència obres d’adequació i millores habitatge unifamiliar  del 

Mas la Canal a la ctra. de Riudaura. 
 

 
ÀREA  D’INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  

   
17.- CONTROL D’ACCESSOS AL NUCLI ANTIC D’OLOT .- Proposant  acceptar la  

recepció de les obres de millora. 
18.- PASSATGE CAPUTXINS .- Proposant aprovar inicialment el Projecte  d’urbanització d’un 

tram del passatge lateral dels Caputxins. 
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

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

llicències: 
a) Obertura d’un consultori de dentista a l’avinguda Joaquim Danés i Torras, 5 
b) Obertura d’un bar i fleca a l’avinguda Reis Catòlics, 26. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 30 de juny de 2008       
 
  
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


