
 Data  06/09/2012  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de 8 a 10 metres de venda la  parada  
 MS0074 destinada a la venda de tèxtil i moda (home /  
 dona) al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’ Olot  
 amb efectes econòmics el 30 de juny de 2012.  

 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de 8 a 10 metres de venda la  parada  
 MS0073 destinada a la venda de tèxtil i moda (home)  al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot amb efectes  
 econòmics el 30 de juny de 2012.  

 Llocs públics  Denegar l'ampliació de 6 a 8-10 metres de venda la parada  
 MS0070 destinada a la venda de tèxtil i moda (home)  al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, don at que  
 no hi ha espai suficient per a l’ampliació per tal de  
 poder respectar les zones de pas i circulació del m ercat.  

 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de 8 a 10 metres de venda la  parada  
 MS0137 destinada a la venda d’alimentació (fruita i   
 verdura) al mercat setmanal del dilluns a la ciutat  d’Olot  
 amb efectes econòmics el 30 de juny de 2012.  

 Llocs públics  Denegar l'ampliació de 10 a 12 metres de venda la p arada  
 MS0135 destinada a la venda d’alimentació (fruita i   
 verdura) al mercat setmanal del dilluns a la ciutat   
 d’Olot, perquè no hi ha espai suficient per tal de poder  
 respectar les zones de pas i circulació del mercat.  

 Llocs públics  Denegar l'ampliació de 2 metres de venda les parade s  
 MS0113 i MS0114 destinades a la venda d’alimentació   
 (fruita i verdura) al mercat setmanal del dilluns a  la  
 ciutat d’Olot, perquè no hi ha espai suficient per tal de  
 poder respectar les zones de pas i circulació del m ercat.  

 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de 4 a 6 metres de venda la parada  
 MS0119 destinada a la venda de flors i plantes al m ercat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot amb efectes   
 econòmics el 30 de juny de 2012.  

 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de 3 a 6 metres de venda la parada  
 MS0120 destinada a la venda d’alimentació (fruita i   
 verdura) al mercat setmanal del dilluns a la ciutat  d’Olot  
 amb efectes econòmics el 30 de juny de 2012.  

 Llocs públics  Autoritzar l'ampliació de 6 a 8 metres de venda la parada  
 MS0036 destinada a la venda de tèxtil i moda (llenc eria i  
 cotilleria) al mercat setmanal del dilluns a la ciu tat  
 d’Olot amb efectes econòmics el 30 de juny de 2012.  

 Llocs públics  Acceptar la baixa de la parada MS0121 de 8 metres d e  
 llargada de venda d’alimentació (fruita i verdura) al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot amb efectes  
 31 de març de 2012.  

 Llocs públics  Autoritzar al titular de la parada MS0031 de 4 metr es de  
 llargada destinada a la venda d’equipament de la ll ar  
 (tèxtil domèstic) estacionar la furgoneta al darrer a de la  
  parada  

 Llocs públics  Autoritzar el canvi de titularitat de la parada núm ero  
 MS0090 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d ’Olot,  
 destinada a la venda de flors i plantes de 5 metres  de  
 llargada amb efectes el 30 de juny de 2012  

 Intervenció  Aprovar una relació  d'ordenacions de despeses  



 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres   
 d’integració urbana de l'espai lliure obtingut per  
 l'enderroc de l'edifici del carrer Rocamora 12    
 - Aprovar la certificació de liquidació de Josep Vi lanova  
 SA corresponent a les obres d’ampliació al camp de rugby  
 ubicat a l'Estadi d'Atletisme   
 - n.3 de Puig Alder SL corresponent a les obres  
 d’adequació parcial FES   
 - n.2 de Puig Alder SL corresponent a les obres  
 d’adequació parcial FES  
 - n.2 de Rúbau Tarrés SA corresponent a les obres  
 d’urbanització dels carrers C i E d'accés a l'hospi tal nou  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres del projecte  
 d’integració urbana de l’espai lliure per enderroc edifici  
 carrer Rocamora 12 al Banco Bilbao Vizcaya Argentar ia  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres d’ampliació de l camp  
 de rugby ubicat a l’estadi d’atletisme al  Banco Bi lbao  
 Vizcaya Argentaria  

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

 Intervenció  Procedir a una bestreta al Centre d’Iniciatives  
 Turístiques en concepte d’avançament del conveni de stinat  
 a l’activitat de la batalla de les flors, aprovat p er la  
 Junta de Govern Local de data 16/02/2012.  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a l’Associació de Veïns de Sant  
 Francesc en concepte d’avançament del conveni atorg at  
 destinat a activitats diverses i al manteniment de  
 l’ermita de Sant Francesc, aprovat per la Junta de Govern  
 Local de data 03/05/2012.  

 Recursos Externs  Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consell  
 Comarcal de la Garrotxa, per a regular l’encàrrec d e  
 gestió a favor de l’Ajuntament d’Olot de l’execució   
 material del servei d’higienització dels Parcs Urba ns de  
 Salut que estan situats dins el terme municipal.  

 Contractació  Aprovar les despeses corresponents a les actuacions   
 musicals i de que es portaran a terme durant les Fe stes  
 del Tura  

 Compres  Adquirir de la casa Enric Codony SA dos vehicles d' ocasió  
 amb destí a la Brigada Municipal  

 Compres  Contractar amb l’empresa Comercial Elèctrica Fornel ls SAU  
 el subministrament de divers material elèctric amb destí a  
 treballs de manteniment enllumenat públic  

 Compres  Contractar amb l’empresa Aubert Imprimeix SL el  
 subministrament d'adhesius per a la identificació d els  
 contenidors de recollida de deixalles d'envasos lle ugers i  
 de matèria orgànica  

 Compres  Contractar amb l’empresa Aubert Imprimeix SL el  
 subministrament d'adhesius de la campanya nou siste ma de  
 recollida de residus  

 Compres  Contractar amb l’empresa Aubert Imprimeix SL el  
 subministrament d'adhesius identificadors contenido rs  
 fracció resta  

 Compres  Adquirir de  la casa Distribucions L y F Vic SL un senyal  
 informatiu de velocitat amb radar  amb els seus com plements  

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació a l'Ajuntament de  
 l’obertura d’una activitat d’hotel amb servei de ba r  
 restaurant a l’ av. Estació, 2 d’Olot.  



 Medi Ambient /  Vista la convocatòria de subvencions de Dipsalut, P rograma  
 del suport econòmic per a la realització d'activita ts de  
 promoció de la salut, presentar a l’esmentada convo catòria  
 el projecte: Actuacions de Promoció de la salut any  2012.  


