
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    27 D’AGOST 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) Ampliació del nombre d’aparcaments de zona blava a la plaça Palau. 
b) Ampliació servei neteja CEIP Morrot. 
c) Aprovar conveni comandaments per a l’accés al recinte de l’Estació d’Autobusos i a 

l’aparcament soterrat. 
c) Manteniment hardware (servidor HP9000) 

  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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
  9.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
10.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar el Padró de l’Impost d’activitats econòmiques, IAE 

(exercici 2008). 
11.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar el Padró de la gestió de residus a particulars (exercici 

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

extraordinaris de divers personal. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats de la policia municipal. 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de pràctiques a alumnes.  

 
 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 

15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Adequació de local comercial al carrer Bellaire, 6, B 
b) Adequació de local per a oficina a l’avinguda de Girona, 2 
c) Adequació de nau per a taller de reparacions de vehicles a l’avinguda Europa, 50 
d) Reforç estructural provisional en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Roser, 7 
e) Legalització de reforma i ampliació de rentador en habitatge unifamiliar aparellat al carrer 

Volcà Martinyà, 18 
f) Reforma de coberta en edifici entre mitgeres a l’avinguda de Girona, 15 
g) Distribució de nou habitatge a la planta baixa d’un edifici existent entre mitgeres al carrer 

Fontanella, 18, pis B 



                     
 

h) Adequació de planta per a habitatge al carrer Farigola, 5-7 
i) Arranjament desperfectes façanes i balcons al carrer Presó Vella, 2 
j) Ampliació d’edifici industrial entre mitgeres al carrer Bestracà, 5 
 
Donar compte: 
k) Informe emès per l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud de llicència d’obres de 

legaltizació de construcció de bassa, situada a la DS/ Polígon 25 de rústica, n. 65 
 
 

ÀREA INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA  
 

16.- CARRER FRANCESC DE BOLÓS .- Proposant aprovar definitivament el Projecte de 
construcció de tancament del solar de la residència Santa Maria del Tura. 

17.- CRUÏLLA CAMÍ DELS DESEMPARATS CARRERS MARIÀ JO LIS PELLICER I 
POU DEL GLAÇ .- Proposant aprovar definitivament el Projecte d’adequació urbanística. 

18.- URBANITZACIÓ “FIRALET” .- Proposant resoldre el recurs de reposició interposat contra 
els acords d’aprovació dels projectes d’urbanització. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

19.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents       
llicències: 
a) Obertura d’un restaurant-bar a l’avinguda Reis Catòlics, 31 
b) Obertura d’un arxiu municipal amb sala polivalent al carrer del Roser, s/n 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 

Olot, 25 d’agost de 2008       
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 
 
 
   

 


