
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    23 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) Connexió llar infants Les Fonts a la xarxa d’aigua. 
b)  Treballs instal·lació línia BT amb destí al Teatre Principal. 
c) Tractament provisional filtracions canaleres i aiguafons de la coberta existents a l’edifici 

núm. 3 del carrer Fontanella, seu de la FES i la UNED. 
d) Redacció projecte d’enderroc finca avinguda Sant Joan núm. 21 
e) Redacció projecte tècnic i gestió modificació potència escomesa subterrània d’electricitat 

de l’Escola de Música. 
f) Actuacions conveni entre l’Ajuntament i la Secretaria de Comerç i Turisme, any 2008 
g) Aprovació conveni de col·laboració entre l’Ajuntament i la Diputació de Girona per a la 

reforma del Teatre Principal. 
  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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
  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 el pagament de pràctiques a alumnes.  
 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  
 

12.- AULA DE CATALÀ .- Proposant aprovar Memòria valorada 4ª aula planta baixa (català) 
fase: acabats i instal·lacions. Edifici públic d’usos múltiples a l’Av. Sant Joan de les 
Abadesses, 22. 

13.- OBRES PARTICULARS .- proposant resoldre els següents expedients:  
a) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar entre mitgeres al C/ Fontanella, 30. 
b) Adequació de local en planta baixa d’edifici plurifamiliar al C/ Pou del Glaç, 6. 
c) Reforma parcial interior en habitatge unifamiliar entre mitgeres al C/ Sant Josep de 

Calassanç, 6. 
d) Legalització obres de reforma de local per destinar-lo a bar a la Ctra. Les Tries, 19. 



                     

 

e) Construcció d’edifici plurifamiliar de 8 habitatges i 8 aparcaments al C/ Doctor Bartrina, 22. 
 
Donar compte al Parc Natural: 
f) Informe Arquitecte Municipal llicència obres de refer un mur de pedra i paret de tanca al C/ 

Bardissa, 20-24. 
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

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

llicències: 
a) Instal·lació d’una estació base de telecomunicacions al camí del volcà Bisaroques.  
b) Obertura d’una sala de ball al carrer Josep Ayats, 10. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 21 de juliol de 2008     
 
  
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


