
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    7 DE MAIG DE 2008      
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.-  
a) Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
b) Aprovació de l’acta de la Junta de Govern Local del 19 de desembre de 2007 

  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) Adjudicació obres urbanització ronda les Fonts: tram carretera Santa Pau – carrer Verge 
de Montserrat. 

b) Treballs de coordinació de seguretat i salut obres del projecte d’urbanització del passatge i 
espai lliure del sector Ronda Fluvià, fase 2. 

c) Obres del projecte d’urbanització passatge i espai lliure interior d’illa, sector Ronda Fluvià 
Est, Fase 2 

d) Redacció projecte i direcció obra edifici d’equipaments (vestidors, serveis i bar) Estadi 
d’Atletisme Tossols Basil. 

e) Conveni de cooperació amb el Departament d’Educació per a la redacció del projecte de 
les obres d’adequació i ampliació de l’edifici existent (La Granja) com a centre de Formació 
Professional Integrat i Escola d’Adults. 

f) Treballs de reparació flonjalls carrer Major (des del carrer Macarnau – Sant Rafael – El 
Carme). 

g) Treballs reposició paviments obres de reparació: flonjalls carrer Major (des del carrer 
Macarnau – Sant Rafael – El Carme). 

  5.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions. 
  6.- PLA DE BARRIS .- Proposant aprovar la cessió dels drets d’utilització de marca. 
  7.- TAXIS.- Proposant desestimar al·legacions presentades a les bases per adjudicar una 

llicència municipal de taxi.  
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         

entitats i associacions. 
11.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona –Serveis 

Monuments– amb destí a les instal·lacions de la Torre Castanys. 
 

 
ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL I HABITATGE  

 
12.- CARRER VALLS VELLS 24 - PLAÇA PALAU 15 .- Proposant aprovar definitivament el 

Projecte d’enderroc. 



                     

 

13.- LLAR D’INFANTS SANT MIQUEL .- Proposant aprovar Memòria valorada reposició 
paviment àrea de joc Acció 2008 al carrer Circumval·lació Jaume I el Conqueridor. 

14.- TORRE CASTANYS.- Proposant aprovar el projecte d’instal·lacions : electricitat, contra 
incendis, robatori i telecomunicacions del primer pis.  

15.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una al Consell Comarcal de la Garrotxa per a les 
obres del Projecte de millores terrassa, soterrani i complements de la Piscina Municipal a 
l’avinguda. Sant Jordi. 

16.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar-ne una al departament de medi ambient de la 
Generalitat de Catalunya  per a les obres d’adequació del centre d’acollida de visitants situat 
a l’edifici de la torre Castanys al Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa.  

17.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients:  
a) Projecte d’enderroc parcial i d’interiors en edifici plurifamiliar al carrer Valls Vells,  11. 
b) Reformes i modificació edifici existent per 1 nou habitatge i millores pensió “La Vila” al 

carrer Sant Roc 1. 
c) Ampliació habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Feliu 44. 
d) Reforma d’habitatge en edifici plurifamiliar aïllat i ampliació de consultori mèdic al carrer 

Sabina Sureda 6. 
e) Rehabilitació d’escala en edifici plurifamiliar entre mitgeres a l’avinguda Sant Joan  45.  

 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

18.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent       
llicència: 
a) Adequació d’una indústria de fabricació de maquinària, ubicada a l’avinguda Europa, 12 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  5 de maig de 2008  
 
  
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


