
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    3 DE SETEMBRE 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) Refer tanca solar Residència Santa Maria del Tura, situat al carrer Bolòs.  
b) Treballs d’adequació de les instal·lacions de la piscina municipal per a la nova temporada 

d’estiu.  
c) Treballs subministrament d’aigua, obres d’ampliació i reforma del Teatre Principal d’Olot.  

  5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
  7.- PERSONAL.- Proposant aprovar  el pagament de gratificacions especials per serveis 

extraordinaris de divers personal. 
  8.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar els Plans d’autoprotecció de les Festes del Tura 

2008, següents: 
a) castell de focs d’artifici.  
b) correfoc 
c) concerts nocturns a la plaça Major. 
d) recinte firal d’atraccions 

 

 
ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  

 

  9.- CONVENI.- Proposant aprovar inicialment  el conveni per a l’execució de les obres 
d’adequació de la cruïlla.del camí dels Desemparats amb els carrers Marià Jolis Pellicer i Pou 
del Glaç. 

10.- AVINGUDA SANT JOAN 21 .- Proposant aprovar inicialment el Projecte d’enderroc d’un 
edifici plurifamiliar. 

11.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de magatzem al carrer Mulleras  3. 
b) Reforç estructural de 3 jàsseres afectades per carcoma  al Mas Ventós 1. 
c) Segona fase d’obres d’adequació de nau per a taller de reparació d’automòbils a l’Av. 

Antoni Gaudí  3. 
d) Construcció d’edifici de planta baixa per a garatge a la Ronda de les Fonts 39. 
e) Reforma d’habitatge en edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Francesc Montsalvatge 

32. 
f) Adequació de local per a oficina bancària al carrer  Mulleras 1. 



                     

 

Denegar: 
g) Enderroc d’edifici al carrer Roser,  12. 

 

   

ÀREA  D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA:  
 

12.- PASSATGE CAPUTXINS .- proposant aprovar definitivament el Projecte d’urbanització 
d’un tram del passatge lateral. 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

13.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents       
llicències: 
a) Obertura d’una peixateria a l’avinguda Girona, 37 
b) Legalització d’un magatzem de xarcuteria i productes alimentaris a l’avinguda Alba Rosa, 

27-29 
 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

14.- RESOLUCIÓ.- Proposant aprovar la resolució del procés selectiu adreçat a l’alumnat de les 
llars d’infants municipals, per accedir a un programa de subvencions de la Generalitat de 
Catalunya. 

 
 

ÀREA DE JOVENTUT  
 

15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció amb destí al projecte telecentre Núria.  
 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 

Olot, 1 de setembre de 2008       
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


