
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    1 D’OCTUBRE 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 .- 

 
 

ÀREA D’ADMINISTRACIÓ I HISENDA  
 

  3.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
 a) Adjudicació provisional subministrament lluminàries campanya “Cel Fosc” 
 b Treballs de coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció del  
            tancament del solar de la residència Santa Maria del Tura. 
 c)Treballs d’assistència tècnica en topografia per a l’execució de les obres del projecte 
             d’urbanització de la Ronda Les Fonts. 
 d) Aplicacions subvencionades per l’AOC 
 e) Estudi de necessitats d’habitatge social (ENHS) 
        f) Treballs de reposició ràfec CEIP Malagrida  
 g) Acord relatiu al pagament conveni  (SIP) subscrit amb la Dir. Gral. De Seguretat Ciutadana  
  4.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  5.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar subvencions. 
  6.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el Padró de la  taxa d’escombraries empresarials (exercici 

2008) 
  7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar l’annex d’altes de la taxa d’escombraries domiciliàries 

(exercici 2008). 
  8.- INGRESSOS.-  Donar compte del Decret  de liquidació del subministrament d’aigua i 

clavegueram (exercici 2008). 
 

 

ÀREA DE VIA PÚBLICA  
 

 9.- SUBVENCIÓ .-  Proposant ratificar la resolució de l’Alcaldia de sol·licitud de subvenció per  
      al manteniment de carreteres afectades per les nevades.  

 
 

 

ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  
 
 

10.- POLÍGON D’ACTUACIÓ 06.02 CARRER ROURE-AVINGUDA  SANT JORDI: 
    proposant aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació..  

11.-CASAL MARIÀ : proposant aprovar la Memòria valorada d’adequació d’espai per la  
    cabina de traductors al carrer Francesc Xavier Bolós 3. 



                     

 

 
 

 12.- OBRES PARTICULARS : proposant resoldre els següents expedients: 
a) Modificació projecte de construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 7 

habitatges i 7 places d’aparcament en planta baixa al carrer Alacant 21. 
b) Legalització llicència d’enderroc d’edifici entre mitgeres al carrer Bisbe Lorenzana  

20. 
c) Modificació projecte de construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat al carrer Pere 

Gussinyé 5. 
 
                    Donar compte informes al Parc Natural: 
 

d) Informe per a la consolidació estructural de les teulades al Mas Cal Gall de 
Voratosca. 

e) Informe per a reforma de coberta de cabanya al Mas Comadevall de Batet de la 
Serra. 

 
 

 
ÀREA DE CULTURA  

 
  

 13.- ADHESIÓ.- Proposant adherir-se al protocol de col·laboració entre la Fundació Casa  
      de Cultura de la Diputació i diversos  Ajuntaments per a la realització d’actuacions 
      conjuntes en l’àmbit de Museus . 

 

 

 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 29 de setembre de 2008       
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


