
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    1 D’ABRIL DE 2009      
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTES.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior i de l’acta de la Junta de Govern del 17 de 
desembre de 2008. 

  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) Revisió i actualització preu de la concessió del TPO.  
b) Revisió i actualització preu cànon explotació aparcament subterrani plaça Dr. Fàbregas. 
c) Enderroc finques carrer Llosa, 16 i Santa Cristina, 3 
d) Subministrament i instal·lació de paviment continu de seguretat amb destí a l’espai lliure 

del carrer Ramon Cajal. 
e) Venda de vehicles del dipòsit municipal. 
f) Subministrament i instal·lació quadre comptadors, escomesa i protecció a Can Frontana. 
g) Connexió alarma escola Volcà Bisaroques. 
h) Adjudicació provisional de les obres del Projecte de renovació de voreres al sector 

Benavent, inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local.  
i) Adjudicació provisional de les obres del Projecte vestíbul i serveis planta baixa, accés 

nord, pati. Edifici públic d’usos múltiples, avinguda Sant Joan 22, inclòs en el Fons Estatal 
d’Inversió Local.  

j) Adjudicació provisional de les obres del Projecte tractament acústic auditori i construcció 
lavabo adaptat, primera planta pis a l’Edifici de l’Escola de Música, inclòs en el Fons 
Estatal d’Inversió Local.  

k) Adjudicació provisional de les obres del Projecte de renovació de voreres a la carretera de 
la Canya, tram 1, inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local.  

l) Adjudicació provisional de les obres del Projecte de renovació de voreres a la carretera de 
la Canya, tram 2, inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local.  

m) Adjudicació provisional de les obres del Projecte de reforma de la cabanya de ponent del 
Mas les Mates per aulari polivalent, inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local.  

n) Adjudicació provisional de les obres del Projecte de modificació del traçat del col·lector 
existent en la parcel·la del nou hospital, inclòs en el Fons Estatal d’Inversió Local.  

o) Adjudicació provisional de les obres del Projecte de remodelació urbanística del carrer 
Antoni Llopis (tram carrer Rengle – carrer Hospici), inclòs en el Fons Estatal d’Inversió 
Local.  

  5.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL .- Indemnització pòlissa de responsabilitat civil.  
  6.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a l’execució 

de projectes sobre noves tecnologies. 
  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de  despeses. 
  8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació de certificacions d’obres i endossaments. 
   



                     

 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar resolucions sobre atorgament de subvencions a         
entitats i associacions. 

10.- URBANA.- Proposant aprovar el Padró d’IBI d’Urbana (exercici 2009). 
 

ÀREA D’ORGANITZACIÓ I ADMINISTRACIÓ DEL PERSONAL  
 

11.- PLA VACANCES .- Proposant aprovar el Pla de vacances de Setmana Santa. 
 

ÀREA DE PROMOCIÓ ECONÒMICA I OCUPACIÓ  
 

12.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració amb la Diputació de Girona per a 
la Xarxa de Serveis Locals de Promoció Econòmica (XSLPE).  

 

ÀREA DE BARRIS I SOLIDARITAT  
 

13.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte d’un Decret d’Alcaldia mitjançant el qual es 
sol·licitava la inclusió del municipi d’Olot en el programa de subvencions convocat per la 
Diputació de Girona.  

 

ÀREA D’URBANISME I BARRI VELL  
 
14.- P.A 10.21 SANT MIQUEL .- Acceptar el desistiment en la tramitació de l’expedient dels 

Estatuts i Bases d’Actuació.  
15.- OBRES PARTICULARS .- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Enderroc d’edifici existent i construcció d’edifici de 52 habitatges de protecció oficial per a 
gent gran, plaça Balmes , 9. 

b) Rehabilitació estructural torre la riba, av/ Anselm Clavé, 4. 
c) Renovació llicència de construcció de tres habitatges unifamiliars en filera, c/ Gódua, 47-

49-51.   
d) Reforma interior en habitatge unifamiliar entre mitgeres, c Joan Maragall, 27. 
e) Legalització obres de  modificació llicència de construcció d'edifici plurifamiliar de 12 

habitatges i 12 places d'aparcament, c/ Santa Sabina, 7-9. 
f) Construcció de piscina en habitatge, c/ Arquet, 30. 
g) Modificació obertures en planta baixa d'habitatge unifamiliar entre mitgeres i  reforma 

d'accessos, c/ Àngel Vila, 3. 
h) Enderroc edificació existent i construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 7 

d'habitatges i aparcaments, c/ Joan Maragall, 6. 
 

ÀREA D’INFRAESTRUCTURA I OBRA PÚBLICA  
 
16.- PROJECTE DE SENYALITZACIÓ PEATONAL AL CENTRE D E LA CIUTAT .- 

Proposant aprovar.  
17.- SUBVENCIÓ CEL FOSC.- Proposant sol·licitar la subvenció al Departament de Medi 

Ambient i Habitatge, Direcció General de Qualitat Ambiental. 
 

ÀREA DE MEDI AMBIENT I SOSTENIBILITAT  
 

18.- ATORGAMENT DE LLICÈNCIES AMBIENTALS .- Proposant resoldre la següent       
llicència: 
a) Adequació d’una explotació ramadera porcina ubicada al Mas Casagran. 



                     

 

19.- MEMÒRIA.- Proposant aprovar la memòria explicativa de les característiques de la 
campanya de comunicació per a l’autocompostatge al municipi d’Olot.  

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

Olot, 30 de març de 2009       
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 

 
 
 
   

 


