
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    7 D’OCTUBRE DE 2009      
 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. 

 
 

ALCALDIA  
 

  4.- SUPORT.- Proposant donar suport a la celebració d’un debat al Parlament de Catalunya 
sobre la situació del sector agropecuari i la pagesia professional catalana. 

 

 

ÀREA D’HISENDA I ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE PR OCESSOS 
 

  5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Aprovació actes de preus contradictoris construcció pavelló i pista de patinatge. 
b) Aprovació acta de preus contradictoris de l’obra de renovació de l’enllumenat i acabats de 

la plataforma superior de la plaça Josep Clarà, inclosa en el FEIL. 
c) Aprovació increment del cost d’execució de l’obra de renovació de l’enllumenat i acabats 

de la plataforma superior de la plaça Josep Clarà, inclosa en el FEIL. 
d) Contracte mixt de redacció projecte i execució obres d’enderroc finques c/ Sastres, 34 i 35. 
e) Ampliació garanties diversos servidors. 
f) Ampliació contracte del servei de neteja d’edificis i equipaments municipals. 
g) Plec de clàusules i licitació per al subministrament lluminàries campanya “Cel Fosc” 

  6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

  8.- EDIFICI ANNEX AJUNTAMENT .- Proposant aprovar inicialment la memòria justificativa 
del projecte complementari segon d’ampliació de l’ajuntament a l’edifici annex situat a la plaça 
Can Joanetes. 

  9.- PROJECTE INTERVENCIÓ INTEGRAL BARRI VELL .- Proposat aprovar la signatura 
de conveni entre l’Ajuntament d’Olot i Guosa per fomentar sistemes de telecomunicacions i 
sostenibilitat energètica dels edificis. 

10.- CARRER MACARNAU .- Conveni carrer Macarnau (Tram: Escola Cor de Maria). 
11.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Ampliació d’habitatge bifamiliar en testera, al carrer Vicenç Soler i Jorba número 21. 
b) Adequació d’edifici industrial entre mitgeres, a la carretera de les Tries número 46. 



                     

 

c) Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres amb addició de planta, al carrer 
Compositor Casanovas número 3. 

d) Legalització obres d’ampliació d’edifici industrial destinat a escorxador, a l’avinguda 
Europa número 8. 

 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 

12.- POLÍGON ACTUACIÓ 15.08 la Granja .- Proposant aprovar la recepció de les obres 
d’urbanització. 

13.- PLAÇA CAMPDENMÀS .- Proposant aprovar definitivament el projecte d’urbanització de la 
plaça Campdenmàs. 

14.- PLA PARCIAL DE BATET .- Proposat l’acceptació de l'obra urbanitzadora del polígon I del 
Pla parcial de Batet, sector 3, i dissolució de la Junta de compensació. 

15.- PLA PARCIAL DE BATET .- Proposant l’acceptació de l'obra urbanitzadora del polígon II 
del Pla parcial de Batet, sector 3, i dissolució de la Junta de compensació. 

16.- CARRER MACARNAU .- Proposant aprovar inicialment el projecte d’ampliació de la vorera 
est del carrer Macarnau (Tram: Escola Cor de Maria). 

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

17.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent 
llicència: 
a) Obertura d’una activitat de serveis d’enginyeria i assessorament tècnic a la carretera de 

les Tries, 46. 
 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 5 d’octubre de 2009       
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


