
 Data Acord:  14/01/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb  l’empresa Florenci Cos SL els treba lls  
 relatius a control i prevenció de legionel·losi  al s sistemes  
  'ACS' per acumulador dels centres educatius i edif icis  
 municipals;  en els sistemes de reg per aspersió i en les  
 fonts ornamentals, segons es detalla en el pressupo st  que  
 figura com a annex a l’expedient.  

 Contractació  Prorrogar el contracte subscrit amb l’empresa Infos elf  
 Sistemes SL per al manteniment de PC'S i impressore s d'aquest  
  Ajuntament i prestació de serveis de suport ( dura nt 7 hores  
  diàries). L’esmentada pròrroga s’estableix per un termini  
 des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2009.  

 Ingressos  Convalidar els decrets d’alcaldia que es detallen:  
 Decrets de data 30 de desembre de 2008.  
 - Expedient GENE2008000056 a Telefónica Móviles Esp aña, SA.  
 Aprovació de la liquidació OSL 08/800046 drets en c oncepte  
 d’aprofitament especial del domini públic en operad ores de  
 telefonia mòbil, d’acord amb l’article 5.C de les O OFF 3.2 de  
  l’exercici 2008 (període anual).  
 - Expedient GENE2008000057 a France Telecom España,  SA  
 (ORANGE). Aprovació de la liquidació OSL 08/800047 drets en  
 concepte d’aprofitament especial del domini públic en  
 operadores de telefonia mòbil, d’acord amb l’articl e 5.C de  
 les OOFF 3.2 de l’exercici 2008 (període anual).  
 - Expedient GENE2008000058 a Vodafone España, SA (O RANGE).  
 Aprovació de la liquidació OSL 08/800048 drets en c oncepte  
 d’aprofitament especial del domini públic en operad ores de  
 telefonia mòbil, d’acord amb l’article 5.C de les O OFF 3.2 de  
  l’exercici 2008 (període anual).  

 Ingressos  Aprovar la proposta de baixes/devolucions 08EVAN01 i aprovar  
 les liquidacions EVL-2009-800001 a EVL-2009-800010,   
 corresponents a altes/moviments annex 1/2008 del pa dró de  
 taxa entrada de vehicles exercici 2008  

 Llocs públics  Acceptar la baixa voluntària i definitiva d'una par ada del  
 mercat setmanal del dilluns de la ciutat d’Olot, de stinada a  
 la venda de gènere de punt, amb número de parada MD 00046, amb  
  efectes econòmics i administratius del dia 31/12/0 8, de  
 conformitat amb el acords adoptats per la comissió del mercat  
  setmanal.  

 Governació  Ampliar en una hora l’horari màxim de tancament del s  
 establiments públics de la ciutat d’Olot, inclosos en la  
 classificació que contemplen les esmentades ordres,  durant  
 els dies:  
 - 23 de juny, vigília de Sant Joan;  
 - 4, 5, 6 i 7 de setembre, amb motiu de les Festes del Tura;  
 - 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener de 2010, amb  motiu de  
 les Festes de Nadal i Reis.  

 Urbanisme  Resoldre les al·legacions presentades al projecte d e  
 reparcel·lació del Polígon d'actuació PA 01.05 Illa  del  
 Teatre - passeig de Blay, i aprovar definitivament el  
 projecte de reparcel·lació  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a projecte de conversió de t errassa a  
 coberta, situada al Mas La Boixeda  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habi tatge  
 unifamiliar en tester situat al carrer Sant Cristòf or, 56  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a legalització obres d'adequ ació de  
 local comercial en planta baixa situat al passeig d e  
 Barcelona, 6, B, 2  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a rehabilitació edifici per oficines  
 situat al carrer Clivillers, 24  



 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per vendre,  
 distribuir i emmagatzemar gasoil a la carretera San t Joan de  
 les Abadesses, 77.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per obrir un  
 pavelló esportiu a l'avinguda República Argentina, 5.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal d'activitats (Ann ex III)  
 per obrir un taller de maquinària i/o productes met àl·lics  
 diversos a la Ronda les Mates, 24 - carrer Mestre T oldrà 36.  

 IME / Ensenyament  Aprovar el  Conveni entre el Departament d’ Educaci ó de la  
 Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per crear una  
 llar d’infants pública de titularitat municipal  

 Joventut /  Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntam ent d’Olot  
  i el propietari de la discoteca Kratter’s.  

 Joventut /  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, Departament de Medi Ambient, programa d' ajuts per  
 a projectes d'ambientalització, en matèria de resid us, de  
 festes populars, (MAH/3352/2008), presentar a aques ta  
 convocatòria el projecte "Gots reutilitzables Feste s del Tura  
  2010", i sol·licitar una subvenció  

 Llicència d'obres  URGÈNCIA. Concedir llicència per a construcció d'ed ifici  
 plurifamiliar entre mitgeres de 3 habitatges, local  i  
 aparcament de 4 places, situat al carrer Doctor Joa quim  
 Danés, 1  


