
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    17 DE NOVEMBRE DE 2010      
 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’HISENDA I ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DE PR OCESSOS 
 

4.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Treballs de millora i manteniment de la coberta de l’edifici del carrer Fontanella, 1-3, seu 

de la FES i UNED. 
b) Obres de muntatge de xarxa en el lateral est del Camp de Futbol de Sant Roc. 
c) Conveni per ocupació en concepte de precari d’una finca situada al carrer Josep Ayats. 
d) Modificació acord Junta de Govern Local dia 10 de novembre, relatiu al servei de gestió de 

l’ús de la Sala “El Torín” 
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 la resolució de reclamacions i recursos (telefonia mòbil). 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació d’un expedient de contribucions especials 
(plaça Campdenmàs). 

 
 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 

11.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma i adequació de local en planta baixa per a nova activitat al carrer Pare Antoni 

Soler, 5.   
b) Segona fase de construcció d’un conjunt de tres edificis plurifamiliars entre mitgeres (amb 

modificació de projectes) compren quatre locals en planta baixa i 17 places d’aparcament 
en soterrani al carrer Macedònia, 1.   

c) Instal·lació d’ascensor en edifici plurifamiliar al carrer Fontanella, 10.  
d) Legalització d’obres segons modificació de projecte de construcció d’habitatge unifamiliar 

aïllat al carrer Sant Julià del Mont, 10.   
e) Reformes i millores d’un habitatge usat i modificació de façana al carrer. Alfons V, 7, 4t.  

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

12.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents 
llicències: 



                     

 

a) Llicència ambiental per a activitat de bugaderia industrial al carrer Mestre Vives, 44. 
b) Resoldre recurs potestatiu de reposició contra acord de Junta de Govern Local de 14 

d’abril de 2010, relatiu a concessió de llicència ambiental per dur a terme una activitat de 
fabricació de productes de matèries termoestables. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot,15 de novembre de 2010 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


