
 Data Acord:  13/02/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit per a la prestació de serveis  
  de delineant per col·laborar en l'àrea d'Infraestr uctura  i  
 Obra Pública, per un termini des de l'1 al 29/02/08  

 Contractació  Contractar amb l’empresa EI Adad-L'Encant SLU els t reballs de  
  millora dels camins del  volcà Montsacopa, consist ents en:  
 millora del camí d’accés, d’accés al cràter i condi cionament  
 general.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana que  
  correspon de l’expedient núm. PLL-2008-8000085 al PLL-2008-  
 8000215 i PLL-2008-800217  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions corresponents a les altes  
 addicionals de la taxa per prestació del servei de recollida  
 i tractament d'escombraries i residus exercicis 200 6 i 2007 i  
  notificar-les als titulars afectats  

 Ingressos  Aprovació bases i obrir un període de presentació d e  
 sol·licituds per a la reducció de la taxa municipal  de  
 recollida d'escombraries domiciliàries per a les vi vendes  
 ubicades en sòl rústic, exercici 2008  

 Ingressos  Aprovació bases i obrir un període de presentació d e  
 sol·licituds per a la reducció de la taxa municipal  de  
 recollida d'escombraries domiciliàries exercici 200 8 

 Governació  Ampliar en una hora l’horari màxim de tancament del s  
 establiments públics de la ciutat d’Olot, dels esta bliments  
 públics d'hostaleria, exhibició i espectacles, dura nt els  
 dies:  
 - 23 de juny, vigília de Sant Joan;  
 - 5, 6, 7 i 8 de setembre, amb motiu de les Festes del Tura;  
 - 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener de 2009, amb  motiu de  
 les Festes de Nadal i Reis.  

 Urbanisme  Crear la Unitat de Projectes Estratègics d’acord am b  
 l’informe emès pels serveis tècnics municipals  

 Urbanisme  Aprovar el conveni sobre ocupació temporal de terre ny al  
 Polígon d’actuació 01.05 illa Teatre-passeig de Bla y subscrit  
  entre l’Ajuntament  i Juvanteny Immobles SL.  

 Urbanisme  Aprovació declaració d’obra nova i divisió horitzon tal plaça  
 del Carme  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el Projecte d’edifici de vestid ors i  
 serveis a Can Frontana de Batet de la Serra redacta t  per  
 l’arquitecte Simó Roca, d’acord amb l’informe emès pels  
 serveis tècnics municipals.  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el Projecte executiu d’ampli ació del  
 Teatre Principal d’Olot  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a obres de millora en 1 habi tatge usat  
  situat al carrer Bonaire, 2, 1r  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'hosp ital  
 situat al carrer Mulleras, 15  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma d'edifici plurifam iliar  
 entre mitgeres amb ampliació d'habitatges (de 4 a 7 )  situat  
 al carrer Sant Esteve, 21  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'edifici plur ifamiliar  
 en testera de 8 habitatges, 1 local i aparcaments ( 13  
 vehicles i 3 motocicletes) situada a l'avinguda Rei s  
 Catòlics, 4  



 Llicència d'obres  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
  l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud  de  
 llicència d’obres d'instal·lar portal automàtic d'a ccès al  
 Mas Rabeix  

 Urbanisme  Donar compte de l’informe dels serveis tècnics muni cipals  
 respecte del contingut del Pla de transport de viat gers de  
 Catalunya (2008-2012), que es troba en termini d’in formació  
 pública des de la publicació de l’anunci al Diari O ficial de  
 la Generalitat de Catalunya núm. 5023 de data 05-12 -2007, i  
 comparèixer a la informació pública d’aquest Pla  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per a  
 l'obertura d'una sala d'exposicions i galeria d'art  al carrer  
  Sant Pere Màrtir, 42, baixos  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.1) per a  
 l'obertura d'una activitat de triatge de runes al c arrer  
 Mestre Falla, 57-59.  

 Cultura / ICCO  Aprovar les bases específiques reguladores de la co ncessió de  
  subvencions en règim de concurrencia competitiva p er a  
 l’organització, participació i desenvolupament d’ac tivitats  
 culturals durant l’any 2008, segons les bases que s ’adjunten  
 a l’expedient. I Obrir convocatòria pública per a l a  
 concessió de subvencions de l’any 2008  

 Joventut /  Aprovar que l’Ajuntament d’Olot formi part de la Xa rxa  
 Comarcal de Joventut dels municipis de la comarca d e la  
 Garrotxa.  

 Joventut /  Urgència. Vista la convocatòria de subvencions de l a  
 Generalitat de Catalunya, Departament de Medi Ambie nt, dins  
 el programa "Ajuts per a projectes d'ambientalitzac ió, en  
 matèria de residus, de festes populars", presentar- hi el  
 projecte: "gots reutilitzables Festes del Tura 2009 "  


