
 Data Acord:  22/10/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Procedir a la venda  a Intercar Bas dels vehicles i   
 ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit mun icipal,  
 els quals tenen la condició de residu sòlid  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els tr eballs  
 relatius a la construcció d'un pas elevat i col·loc ació d’una  
  escomesa a l’embornal existent,  a l'avinguda del Morrot  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Pere Boada Comas SL els t reballs  
 relatius al soterrament de serveis a l'encreuament de  
 l'avinguda Santa Coloma entre els carrers Roure i B òsnia  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els tr eballs de  
 reparació paviment i vorera al carrer Roser dels Ve nts (sobre  
  les escales) d'acord amb el seu pressupost 08/2039  

 Contractació  Adjudicar definitivament a Jaume Bahí Alsina i Dani  Castanyer  
  Monteis el contracte de serveis dels treballs de d irecció,  
 coordinació de seguretat i salut i control de quali tat de les  
  obres de construcció del nou pavelló esportiu i pi sta de  
 patinatge  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.4 d’Instal·lacions Montol ivet SL  
 corresponent a les obres d’acabats edifici annex aj untament  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Consell Català d e  
 l'Esport, amb destinació a subvencions pel desenvol upament  
 del Pla Esport contra les desigualtats corresponent s al  
 programa F, desenvolupament Pla Esport Programa F  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat, Med i Ambient  
 amb destinació a ordre MAH/869/2008 convocatòria d' ajuts per  
 al finançament d'actuacions als espais naturals pro tegits de  
 Catalunya per a l'any 2008 -sol·licitud d'ajut per les obres  
 de l'edifici de la Torre Castanys  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patronat Joan Sellàs C ardelús  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Ganzaia Federació entit ats  
 educació en el lleure  

 Recursos Externs  Vista la convocatòria de subvencions de la Diputaci ó de  
 Girona, Dipsalut, programa de subvencions extraordi nàries a  
 ens locals, mancomunitats i consorcis públics per a ccions i  
 inversions en l’àmbit de la salut pública; presenta r el  
 projecte a l’esmentada convocatòria; en relació a l a  
 protecció de la salut a la promoció i la educació p er la  
 salut i en equipaments per a parcs urbans de salut.  

 Recursos Externs  Vista la convocatòria de subvencions de Diputació d e Girona,  
 Dipsalut, programa de subvencions per a la redacció  d’estudis  
  i memòries valorades d’àmbit municipal que tinguin  per  
 objecte l’establiment de parcs urbans de salut i d’ itineraris  
  saludables, presentar el projecte a l’esmentada  
 convocatòria; subvenció per a la redacció d’estudis  i  
 memòries valorades d’àmbit municipal que tinguin pe r objecte  
 l’establiment de parcs urbans de salut i d’itinerar is  
 saludables.  

 Recaptació  Aprovar el càrrec de sancions de circulació al serv ei de  
 recaptació del Consell Comarcal de la Garrotxa, cor responent  
 a contribuents amb domicili fiscal a la comarca, pe r tal que  
 realitzi els tràmits executius que corresponguin pe r al  
 cobrament dels deutes, i donar de baixa els rebuts de la  
 relació núm. 2  

 Recaptació  Aprovació baixes per insolvència, de l'àrea de Reca ptació del  
  Consell Comarcal de la Garrotxa.  



 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques al Departam ent de  
 Recursos humans d’aquest Ajuntament d'una estudiant  de 2n.  
 curs de Cicle formatiu de grau superior d’Administr ació i  
 Finances de l’IES Bosc de la Coma  

 Urbanisme  Aprovar definitivament els Estatuts i Bases d’Actua ció del  
 Polígon d’Actuació P.A. 10.19 al carrer Sant Miquel , 2  
 redactat per l’arquitecte Joan Tresserres Dou, amb el  
 benentès que no seran vigents fins a la publicació del  
 corresponent edicte.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte de reparcel·laci ó  
 voluntària del Pla Parcial Sector 13 de la Canya d’ acord amb  
 l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 16/1 0/08  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de reparcel·lació p er  
 cooperació del polígon d’actuació PA 01.05 Illa del  Teatre,  

Passeig de Blay,d’acord amb l’informe favorable emè s pels serveis 
tècnics municipals.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma escala comunitària  i  
 adequació previsió ascensor al carrer Alt de la Mad uixa, 5  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a obres per finalitzar la co nstrucció  
 de dos habitatges unifamiliars entre mitgeres situa ts al  
 carrer Rocacorba, 26A - 26B  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unif amiliar  
 aparellat situat al carrer Volcà Safont, 11  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres de modi ficació en  
  edifici plurifamiliar entre mitgeres de 33 habitat ges,  
 locals i aparcaments situat a l'avinguda Rei Jaume II, 10  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma interior d'edifici   
 industrial entre mitgeres situat al Passatge Honora t  
 Vilamanyà, 13  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a renovació llicència de con strucció  
 d'edifici plurifamiliar de 19 habitatges i 19 place s  
 d'aparcament situat al carrer Verge de la Guia, 21  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a obres de reforma en habita tge  
 unifamiliar entre mitgeres situat al carrer Rebaixi nc, 12  

 Urbanisme  Aprovar l’Estudi de trànsit per avaluar l’impacte d e  
 l’entrada en servei del túnel de Bracons abans d’en trar en  
 servei la variant d’Olot redactat  per Intra.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte de construcció i ntegral de  
  l’enllumenat públic del sector de Benavent d’acord  amb  
 l’informe emès pels serveis tècnics municipals d’oc tubre de  
 2008.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització d e la  
 travessia de la carretera de les Feixes d’acord amb  l’informe  
  emès pels serveis tècnics municipals de data 15/10 /08  

 Urbanisme  Aprovar la separata de clavegueram Estudi de trànsi t per  
 avaluar l’impacte de l’entrada en servei del túnel de Bracons  
  abans d’entrar en servei la variant d’Olot .  

 Urbanisme  Aprovar el Pla Local de Seguretat Viària d’Olot, re dactat per  
  Intra.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'adequació d'un local associatiu al carrer Banyole s, 13  
 baixos d'Olot.  

 IME / Ensenyament  Vista la convocatoria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Departament d'Educació, programa: subven ció Escola  
  de Música; sol·licitar una subvenció  


