
 Data  16/02/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Autoritzar l’obertura dels establiments comercials que es  
 trobin situats en l’àrea d’influència del mercat el s dies  
 9 d’abril, 1 de maig i 10 de setembre de 2012 amb m otiu de  
 la celebració de mercats de marxants. I autoritzar  
 l'obertura el diumenge 21 d’octubre, en motiu de  
 l’organització de la Fira de Sant Lluc al centre de  la ciutat  

 Llocs públics  Autoritzar a canviar el producte de venda a la titu lar de  
 la parada MS0053  

 Llocs públics  Autoritzar al titular de la parada número MS0047 al  mercat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, a canviar- se de  
 lloc de la parada MS0048  

 Llocs públics  Autoritzar al titular de la parada número MS0048 al  mercat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, per canvia r-se  
 de lloc de la parada MS0047   

 Llocs públics  Denegar el canvi de titularitat de la parada número  MS0103  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot  

 Llocs públics  Autoritzar la titularitat de la parada número MS008 0 al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot  

 Llocs públics  Autoritzar la titularitat de la parada número MS000 1 al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot  

 Llocs públics  Autoritzar la titularitat de la parada número MS010 7 al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot  

 Llocs públics  Autoritzar la titularitat de la parada número MS007 2 al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, per   
 canviar-se al lloc de la parada MS0023   

 Llocs públics  Denegar al titular de la parada número MS0061 al me rcat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, per canvia r-se al  
 lloc de la parada MS0083  

 Llocs públics  Denegar al titular de la parada número MS0144 al me rcat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, per canvia r-se al  
 lloc de la parada MS0136  

 Llocs públics  Denegar a la titular de la parada número MS0086 al mercat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, per canvia r-se al  
 lloc de la parada MS0136  

 Llocs públics  Autoritzar al  titular de la parada número MS0117 a l  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, per   
 canviar-se de lloc al de la parada MS0136  

 Llocs públics  Autoritzar al titular de la parada número MS0081 al  mercat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, per canvia r-se  
 de lloc al de la parada MS0083   

 Llocs públics  Denegar al titular de la parada número MS0084 al me rcat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, per canvia r-se al  
 lloc de la parada MS0083  

 Llocs públics  Denegar el canvi de producte de venda a bolsos i  
 complements de regal a la titular de la parada MS00 53 al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot  

 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de 10 a 12 metres de venda a l  
 titular de lla parada MS0139   

 Llocs públics  Denegar l'ampliació de 6 a 8 metres de venda al tit ular de  
 la parada MS0143  

 Llocs públics  Denegar l'ampliació de 6 a 10 metres de venda al ti tular  
 de la parada MS0144  

 Llocs públics  Denegar l'ampliació de 9 a 15-16 metres de venda la  parada  
 MS0107 



 Llocs públics  Denegar l'amplació de la parada MS0041  

 Llocs públics  Autoritzar l’absència del  titular de la parada MS0 015 pel  
 període comprès entre el 4 de gener i el 20 de febr er de 2012  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Promocons Jidt SL corresponent a  les  
 obres d’arranjament paviment voreres vial Sant Jord i entre  
  Av. Equador i Av. Mèxic   
 - de liquidació de Promocons Jidt SL corresponent a  les  
 obres de millora xarxa de sanejament i drenatge del  tram 2  
  del camí dels Desemparats   
 - de liquidació de Promocons Jidt SL corresponent a  les  
 obres de pavimentació del tram 2 del camí dels Dese mparats  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Cultural L a Química  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’IES Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Comerci ants  
 d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Músics i  
 Intèrprets d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Centre d'Iniciatives  

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

 Ingressos  Aprovar les liquidacions del quart trimestre de l’e xercici  
 2011, corresponent a la taxa per ocupació del domin i  
 públic local per empreses explotadores de serveis  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 11EVL2) correspon ents a  
 altes taxa entrada vehicles derivades d’altes d’IBI  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 11ESL2) correspon ents a:  
 a) liquidacions corresponents a finques d’alta de n ova  
 incorporació al padró.  
 b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització  

 Contractació  Aprovar l’acta del dia 24 de gener de 2012 de preus   
 contradictoris (1)  de les obres de modificació del   
 rebedor d'accés a la Llar d'Infants Sant Pere Màrti r,  
 adjudicada a l’empresa Construccions J. Pallàs, SL  

 Concessions  Contractar amb l’empresa Construccions J. Pallàs, S L els  
 treballs extres de les obres de modificació de rebe dor  
 d’accés a la Llar d’Infants Sant Pere Màrtir, d’aco rd amb  
 l’informe dels Serveis Tècnics Municipals.  

 Contractació  Autoritzar  a l’empresa Endesa Distribución Eléctri ca SLU  
 la retirada de la línia elèctrica aèria, fora de se rvei,  
 de subministrament al Mas les Mates, ubicat al carr er  
 Mestre Falla, núm. 47.  

 Contractació  Aprovar la fase d’autorització i disposició de les  
 despeses de diversos serveis complementaris en rela ció a  
 la recollida d’escombraries i neteja viària durant l’any  
 2012 i que executa el Consell Comarcal de la Garrot xa  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el canvi del sistema d’actuació   
 urbanístic en el polígon d’actuació 13.02 carrer de   
 França, substituint el de compensació pel de cooper ació  

 Urbanisme  Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut global  dins  
 del programa Fons de Subvencions 2012, part es dest inaran  
 a l’execució dels projectes de conservació de pavim ents de  
 via pública a varis carrers de la ciutat (any 2012) , i  
 part es destinaran al projecte d’estabilització de sòl a  
 la Plaça Clarà.  



 Llicència  Concedir llicència per a modificació distribució i  
 adequació interior planta 2a i millores instal·laci ons i  
 acabats planta 1a en edifici bifamiliar existent si tuat al  
 carrer Joaquim Vayreda, 3  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de local en plan ta  
 baixa d'edifici plurifamiliar situat al carrer Dolo rs, 8,  


