
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    22 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) Venda de vehicles del dipòsit municipal. 

b) Treballs construcció pas elevat a l’avinguda Morrot. 
c) Treballs soterrament de serveis encreuament a l’avinguda Santa Coloma – carrer Roure. 
d) Treballs reparació paviment i vorera carrer Rosa dels Vents. 
e) Adjudicació definitiva contracte de serveis dels treballs de direcció, coordinació de 

seguretat i salut i control de qualitat d’obres de construcció del nou pavelló d’esports i pista 
de patinatge. 

  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.- PRESSUPOST.- Proposant sol·licitar una subvenció a Dipsalut. 
10.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar càrrec recaptatori per passar al Consell Comarcal de la 

Garrotxa. 
11.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar baixes per insolvències de deutors presentades pel 

Consell Comarcal de la Garrotxa. 
12.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’abonament de dues bestretes. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar la realització de pràctiques d’una alumna de l’IES Bosc de 

la Coma al Departament de Recursos Humans. 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar  el pagament de gratificacions especials per serveis 

extraordinaris de divers personal. 
15.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de nocturnitats de la policia municipal. 
 

 
ÀREA D’URBANISME, BARRI VELL i HABITATGE  

 
16.- CARRER SANT MIQUEL 2 .- Proposant aprovar definitivament els Estatuts i Bases 

d’Actuació del Polígon d’Actuació 10.19. 
17.- PLA PARCIAL LA CANYA .- Proposant aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació 

del Pla parcial de la Canya d’Olot. 
18.- PA-01.05 “ILLA DEL TEATRE-PASSEIG DE BLAY ”.-  Proposant aprovar inicialment el 

Projecte de reparcel·lació. 



                     

 

19.- PARC NOU.- Proposant aprovar el text refós del Projecte bàsic i d’execució de les obres de 
construcció d’escala d’emergència a l’edifici residència d’avis Parc Nou d’Olot.. 

20.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma escala comunitària i adequació previsió ascensor a la Plaça Major 10. 
b) Obres per finalitzar la construcció de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres al carrer 

Rocacorba 26 i 28. 
c) Ampliació d’habitatge unifamiliar aparellat al carrer Volcà Safont 11. 
d) Legalització obres  de modificació en edifici plurifamiliar entre mitgeres de 33 habitatges, 

locals i aparcaments a l’avinguda Jaume II 10. 
e) Reforma interior ampliació d’edifici industrial entre mitgeres al passatge Honorat de 

Vilamanyà 13. 
f) Renovació llicència de construcció d’edifici plurifamiliar de 19 habitatges i 19 places 

d’aparcament al carrer Verge de la Guia 21. 
g) Obres de reforma en habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Rebaixinc, 12. 

 
   

ÀREA  D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA:  
 

21.- BRACONS.- Proposant aprovar Estudi de trànsit per avaluar l’impacte de l’entrada en servei 
del túnel de Bracons abans d’entrar en servei la variant d’Olot. 

22.- ENLLUMENAT BENAVENT .- Proposant aprovar definitivament el Projecte de construcció 
de Renovació integral de l’enllumenat públic del sector. 

23.- CARRETERA DE LES FEIXES .- Proposant aprovar definitivament el Projecte 
d’urbanització de la travessia de l’esmentada carretera. 

24.- CARRETERA DE LES FEIXES .- Proposant aprovar la separata de clavegueram de la 
travessia de l’esmentada carretera. 

25.- PLA LOCAL DE SEGURETAT VIÀRIA D’OLOT .- Proposant aprovar-lo. 
 

 
ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  

 
26.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre les següents       

llicències: 
a) Adequació d’un local associatiu al carrer Banyoles, 13, baixos. 

 
 

ÀREA D’EDUCACIÓ  
 

27.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar la sol·licitud d’una subvenció a la Generalitat de 
Catalunya, amb destí a l’Escola de Música. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

Olot,  17 d’octubre de 2008      
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


