
 Data Acord:  25/02/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Contractar amb l’empresa  Bassegoda Construccions S L els  
 treballs extres de les obres de reforma i ampliació  serveis  
 (lavabos) de l'espai jove Núria, adjudicades per la  Junta de  
 Govern Local en data 3/06/06  

 Contractació  Contractar amb M.Bosch Aragó i M.Nogués Teixidor ar quitectes,  
 els treballs de redacció del projecte bàsic i execu tiu per a  
 l'adequació de la sala d'assaig, a la planta tercer a del  
 Teatre Principal d’Olot.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Montolivet Instal·lacions  SL  els  
 treballs de reparació de la calefacció del Museu de ls Sants  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Josep Vilanov a SA les  
 obres del projecte del col·lector de sanejament a l ’avinguda  
 Malatosquer-Puig Roig, incloses en el Fons Estatal  
 d’Inversió Local  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Cristalleries Olot els tr eballs de  
 subministrament i col·locació de dos portes amb des tí a la  
 Plaça Mercat d'Olot.  

 Compres  Adquirir de la casa Serra Moto SL una moto  equipad a per a  
 destinar-la a serveis de la Policia Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.8 de Coempco SA corresponent a les obres d’ampl iació del  
 Teatre Principal d'Olot   
 - n.6 de Montolivet Instal·lacions SL corresponent a les  
 obres d’acabats edifici annex Ajuntament  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.8 de Coempco  
 Sap corresponent a les obres d’ampliació Teatre Pri ncipal a  
 la Caja Madrid  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.6 de Montolivet  
 Instal·lacions SL per un corresponent a les obres d ’acabats  
 edifici annex Ajuntament a la Caixa Penedés  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Unió Esportiva Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Grup Rialles Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Centre d'Iniciatives Tu rístiques  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Cinema Independent de l a Garrotxa  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques al Departam ent de  
 Tresoreria d’aquest Ajuntament d'una  estudiant de 2n. curs  
 de Cicle formatiu de grau mitjà de Gestió administr ativa de  
 l’IES Bosc de la Coma, durant el període i en l’hor ari que  
 estableixi el Conveni de col·laboració entre l’Ajun tament  
 d’Olot i l’IES Bosc de la Coma.  

 Personal  Nomenar als representants d’aquest Ajuntament integ rants del  
 Comitè de Seguretat i Salut laboral, a efectes admi nistratius  
  del dia 25/02/09  

 Llocs públics  Autoritzar  una parada al mercat setmanal del dillu ns a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda d’articles tèx tils, amb  
 número de parada MD000111, amb efectes econòmics i  
 administratius del dia 1/01/09, acordat en la reuni ó de  
 comissió de mercats.  



 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de  4 metres, la parada pass a a tenir  
 8 metres, al titular d'una parada del mercat setman al del  
 dilluns a la ciutat d’ Olot, destinada a la venda  de gènere  
 de punt, amb número de parada MD0000170, amb efecte s  
 econòmics i administratius del dia 1/01/09, segons acord de  
 la reunió de comissió de mercats del dia 9/01/09.  

 Llocs públics  Autoritzar l’ampliació de 3 metres al titular d'una   parada  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’ Olot,  destinada  
  a la venda  de fruites i verdures, amb número de p arada  
 MD0000130, amb efectes econòmics i administratius d el dia  
 1/01/09. La parada passa a tenir 10 metres.  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda de confeccions , amb  
 número de parada MD000160, amb efectes econòmics i  
 administratius del dia 1/01/09, segons acord de la reunió de  
 comissió de mercats.  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda d’ articles de   
 confecció, amb número de parada MD000105, amb efect es  
 econòmics i administratius del dia 01/01/09, acorda t en la  
 reunió de comissió de mercats.  

 Llocs públics  Acceptar la baixa voluntària i definitiva del merca t setmanal  
  del dilluns de la ciutat de la parada número MD000 78, amb  
 efectes econòmics i administratius del dia 01/01/09 .  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda de fruites i v erdures,  
 amb número de parada MD000017, amb efectes econòmic s i  
 administratius del dia 1/01/09, acordat en la reuni ó de  
 comissió de mercats.  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda d’articles tex tils, amb  
 número de parada MD000102, amb efectes econòmics i  
 administratius del dia 1/01/09, segons acord de la reunió de  
 comissió de mercats.  

 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació d'una parada al mercat setma nal del  
 dilluns a la ciutat d’ Olot, destinada a la venda  de gènere  
 de punt, amb número de parada MD0000102, amb efecte s  
 econòmics i administratius del dia 1/01/09, acordat  en la  
 reunió de comissió de mercats del dia 9 /01/09. La parada  
 passa a tenir 12 metres.  

 Llocs públics  Acceptar la baixa voluntària i definitiva del merca t setmanal  
  del dilluns de la ciutat d’Olot de la parada desti nada a la  
 venda de sabates (número de parada MD000154) amb ef ectes  
 econòmics i administratius del dia 31/12/08, per mo tiu de  
 jubilació  

 Llocs públics  Autoritzar una parada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’ Olot, destinada a la venda  de fruites i verdures  
 (número de parada MD000017) amb efectes econòmics i   
 administratius del  dia 01/01/09, segons acord de l a reunió  
 de comissió de mercats.  

 Urbanisme  Aprovar acord relatiu a l'expropiació del dret de p ropietat  
 del carrer Llosa 16  

 Urbanisme  Aprovar acord relatiu a l'expropiació dret d'arrend ament del  
 carrer Llosa, 16  

 Urbanisme  Aprovar acord relatiu a l'expropiació del dret de p ropietat  
 del carrer Bonaire, 15  

 Urbanisme  Aprovar contracte de precari al carrer Eiximenis - avinguda  
 Reis Catòlics.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reformes per adequació i a mpliació  
 local de serveis al carrer dels Sastres, 25, B  



 Llicència d'obres  Concedir llicència per a divisió de local en planta  baixa  
 d'edifici plurifamiliar entre mitgeres (augment del  nombre de  
 locals de 1 a 2) situada a l'avinguda Reis Catòlics , 3  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a obertura a façana i tancam ent de  
 terrassa situada al carrer Serra i Ginesta, 15  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte de reforma de la cr uïlla Av.  
 Sant Jordi - Av. Verge de Montserrat.  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència ambiental (Annex II.2) per obrir un  
 gimnàs al carrer Bolós, 11, baixos  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III) per o brir una  
 carnisseria amb venda d'alimentació al carrer Sant Ferriol,  
 45  

 Museu Acceptar una donació, amb destí al Museu Comarcal d e la  
 Garrotxa  

 Museu Acceptar una donació, amb destí al Museu Comarcal d e la  
 Garrotxa  

 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, dins el programa "Finançament d’actuacio ns als  
 espais naturals protegits de Catalunya per a l’any 2009",  
 sol·licitar una subvenció  

 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de la Generali tat de  
 Catalunya, dins el programa "Ajuts per al foment de  la  
 recollida selectiva de la fracció orgànica de resid us  
 municipals", sol·licitar una subvenció.  


