
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:        15 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 .- 
  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 de millora de la xarxa d’aigua del carrer Bisbe Serra. 

b) Redacció estudi definició hidràulica eix drenatge aigües pluvials carretera Sant Joan les 
Abadesses. 

c) Adjudicació definitiva subministrament lluminàries campanya “Cel fosc” 
  5.- PERSONAL.- Proposant aprovar la convocatòria d’una beca per a la realització d’un treball 

específic a l’Arxiu d’Imatge d’Olot (AIO). 
  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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
10.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidacions de plusvàlues. 
 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 
11.- PLA PARCIAL DE LA GUARDIOLA .- Proposant aprovar inicialment la seva Modificació. 
12.- PA. 01.05 ILLA DEL TEATRE-PASSEIG DE BLAY .- Proposant aprovar definitivament 

el canvi de sistema d’actuació del polígon d’actuació PA 01.05 “Illa del Teatre-Passeig de 
Blay” de la modalitat de reparcel·lació per compensació bàsica a la modalitat de cooperació. 

13.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Legalització obres d’ampliació de l’aparcament de la base operativa  d’ambulàncies al 

carrer Bestracà 1. 
b) Reforma interior d’habitatge unifamiliar aparellat a l’avinguda Castella-Lleó 3. 
c) Construcció d’edifici plurifamiliar de 8 habitatges, 6 locals i 12 aparcaments en planta 

soterrània al carrer Pintor Galwey 2. 
d) Construcció d’ascensor en habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Heura  26. 
e) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar al carrer Bisbe Serra  60. 

 
Donar compte : 
f)  Informe per a la instal·lació d’una piscina  al Mas Pericot de Batet de la Serra per trametre’l 

al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. . 



                     

 

g)  Informe per adequació i millora d’un habitatge existent al Mas Cal Gall de Batet de la Serra 
per trametre’l al Parc Natural  de la Zona Volcànica de la Garrotxa.. 

h)  Informe obres anivellament de terres al carrer Estadi 64 per trametre’l al Parc Natural de la 
Zona Volcànica de la Garrotxa i a l’Agència Catalana de l’Aigua.. 

 
 

ÀREA  D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

14.- CARRERS MADRID I ARANJUEZ .- Proposant aprovar inicialment la Memòria valorada 
de reposició d’elements d’urbanització afectats per l’obra d’excavació al terreny ubicat a la 
cruïlla d’aquests carrers. 

15.- FIRALET.- Proposant aprovar el text refós del Projecte d’urbanització del Firalet , fase 1 i el 
Projecte de renovació i millora de les xarxes de serveis d’urbanització  al Passeig Ramon 
Guillamet. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot, 13 d’octubre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 


