
 Data  02/05/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Llocs públics  Acceptar reduir 1 metre (de 10 a 9 metres) de llarg ada la  
 parada número MS0038 al mercat setmanal del dilluns  a la  
 ciutat d’Olot, destinada a la venda de bolsos amb e fectes  
 econòmics d’1 de gener de 2013.  

 Llocs públics  Acceptar reduir 4 metres (de 10 a 6 metres) de llar gada la  
  parada número MS0056 al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’Olot, destinada a la venda de tèxtil domès tic -  
 Equipament de la llar amb efectes econòmics d’1 de gener  
 de 2013.  

 Llocs públics  Acceptar el canvi de nom de la parada MS0053 de 8 d e  
 llargada al mercat setmanal del dilluns a la ciutat   
 d’Olot, destinada a la venda d’articles de pell, am b  
 efectes econòmics d’1 de gener de 2013.  

 Llocs públics  Acceptar el canvi de nom de la parada MS0086 de 3 d e  
 llargada al mercat setmanal del dilluns a la ciutat   
 d’Olot, destinada a la venda de Plantes i flors, am b  
 efectes econòmics d’1 de gener de 2013.  

 Llocs públics  Acceptar el canvi de nom de la parada MS0119 de 4 d e  
 llargada al mercat setmanal del dilluns a la ciutat   
 d’Olot, destinada a la venda de Plantes i flors, am b  
 efectes econòmics d’1 de gener de 2013.  

 Llocs públics  Denegar el canvi de lloc de la parada MS0074 de 8 d e  
 llargada al mercat setmanal del dilluns a la ciutat   
 d’Olot, destinada a la venda de roba d’homei dona. La  
 denegació del canvi de lloc ve condicionada per les  obres  
 de Can Gelada i la sol·licitud es tornarà a estudia r a la  
 finalització de les citades obres.  

 Llocs públics  Denegar el canvi de lloc de la parada MS0013 de 4 d e  
 llargada al mercat setmanal del dilluns a la ciutat   
 d’Olot, destinada a la venda d’articles de 2a mà. L a  
 denegació del canvi de lloc ve condicionada per les  obres  
 de Can Gelada i la sol·licitud es tornarà a estudia r a la  
 finalització de les citades obres.  

 Llocs públics  Denegar el canvi de lloc de la parada MS0049 de 8 d e  
 llargada al mercat setmanal del dilluns a la ciutat   
 d’Olot, destinada a la venda de música i articles  
 relacionats. La denegació del canvi de lloc ve  
 condicionada per les obres de Can Gelada i la sol·l icitud  
 es tornarà a estudiar a la finalització de les cita des obres.  

 Llocs públics  Denegar el canvi de lloc de la parada MS0116 de 3 d e  
 llargada al mercat setmanal del dilluns a la ciutat   
 d’Olot, destinada a la venda de mel. El motiu de la   
 denegació és perquè el lloc sol·licitat es consider a de pas. 
 
Llocs públics  Denegar l’ampliació d’1 metre de la parada MS0037 d e 6 a 7  
 metres de llargada al mercat setmanal del dilluns a  la  
 ciutat d’Olot, destinada a la venda roba d’home i m ainada.  
 La denegació ve provocada per a la realització de l es  
 obres de Can Gelada i la necessitat d’espai per a l a  
 ubicació d’altres parades.  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació de 2 ó 3 metres de la parada MS 0125 de  
 4 a 7 metres de llargada al mercat setmanal del dil luns a  
 la ciutat d’Olot, destinada a la venda de fruita i  
 verdura. La denegació ve donada per la manca d’espa i  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació d’1 metre de la parada MS0134 d e 7 a 8  
 metres de llargada al mercat setmanal del dilluns a  la  
 ciutat d’Olot, destinada a la venda de fruita i ver dura.  
 La denegació ve donada per la manca d’espai.  



 Llocs públics  Denegar l’ampliació d’1 metre de la parada MS0057 d e 7 a 8  
 metres de llargada al mercat setmanal del dilluns a  la  
 ciutat d’Olot, destinada a la venda de perfumeria i   
 cosmètica. La denegació ve provocada per a la reali tzació  
 de les obres de Can Gelada i la necessitat d’espai per a  
 la ubicació d’altres parades  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació d’1 metre de la parada MS0043 d e 9 a  
 10 metres de llargada al mercat setmanal del dillun s a la  
 ciutat d’Olot, destinada a la venda de roba d’home.  La  
 denegació ve provocada per a la realització de les obres  
 de Can Gelada i la necessitat d’espai per a la ubic ació  
 d’altres parades  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació de 2 ó 3 metres de la parada MS 0071 de  
 6 a 8 metres de llargada al mercat setmanal del dil luns a  
 la ciutat d’Olot, destinada a la venda de roba de d ona.  
 La denegació ve provocada per a la realització de l es  
 obres de Can Gelada i la necessitat d’espai per a l a  
 ubicació d’altres parades  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació de 3 metres de la parada MS0042  de 7 a  
 9 metres de llargada al mercat setmanal del dilluns  a la  
 ciutat d’Olot, destinada a la venda de catifes. La  
 denegació ve provocada per a la realització de les obres  

de Can Gelada i la necessitat d’espai per a la ubic ació d’altres 
parades  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació de 2 metres de la parada MS0030  de 6 a  
 8 metres de llargada al mercat setmanal del dilluns  a la  
 ciutat d’Olot, destinada a la venda de catifes. La  
 denegació ve provocada per a la realització de les obres  

de Can Gelada i la necessitat d’espai per a la ubic ació d’altres 
parades  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació de 2 metres de la parada MS0135  de 10  
 a 11 metres de llargada al mercat setmanal del dill uns a  
 la ciutat d’Olot, destinada a la venda de fruita i  
 verdura. La denegació ve donada per la manca d’espa i.  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació de 4 metres de la parada MS0013  de 4 a  
 8 metres de llargada al mercat setmanal del dilluns  a la  
 ciutat d’Olot, destinada a la venda d’articles de 2 a mà.  
 La denegació ve donada per la manca d’espai. La den egació  
 de l’ampliació ve condicionada per les obres de Can  Gelada  
 i la sol·licitud es tornarà a estudiar a la finalit zació  
 de les citades obres.  

 Llocs públics  Denegar el permís d’aparcament de la furgoneta darr era de  
 la seva parada MS0021 de 6 metres de llargada al me rcat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la  
 venda de llenceria. El motiu de denegació és que l’ espai  
 de la parada està destinat únicament a la venda.  

 Llocs públics  Denegar el permís d’aparcament de la furgoneta darr era de  
 la seva parada MS0033 de 6 metres de llargada al me rcat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la  
 venda de llenceria. El motiu de denegació és que l’ espai  
 de la parada està destinat únicament a la venda.  

 Llocs públics  Denegar el permís d’aparcament de la furgoneta darr era de  
 la seva parada MS0025 de 8 metres de llargada al me rcat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la  
 venda de roba de dona. El motiu de denegació és que   
 l’espai de la parada està destinat únicament a la v enda.  

 Llocs públics  Denegar el permís d’aparcament de la furgoneta darr era de  
 la seva parada MS0056 de 6 metres de llargada al me rcat  
 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la  
 venda de llenceria. El motiu de denegació és que l’ espai  
 de la parada està destinat únicament a la venda.  

 Llocs públics  Autoritzar el permís d’excedència i de pagament tri mestral  
 de la parada MS0055 de 9 metres de llargada al merc at  



 setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la  
 venda de roba de dona, per motius de salut.  

 Llocs públics  Autoritzar el traspàs dels llocs de venda núms. 11,  13, 15  
 i 17 de la Plaça del Mercat, destinats a tocineria,   
 carnisseria i polleria, amb efectes d’1 de maig de 2013  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació de liquidació de Rubau Tarr és SA  
 corresponent a les obres de pavimentació de l'àrea  
 d'aparcament del carrer Pou del Glaç - Mas Closells  

 Intervenció  Vistos els informes tècnics aprovar una relació de fiances  
 i avals per tal de poder procedir a la seva devoluc ió de  
 la partida no pressupostària que correspongui.  

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

 Ingressos  Aprovar el  padró d’ocupacions diverses permanents (taules  
 i cadires) exercici 2013  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions complementàries de la taxa  de  
 clavegueram exercici  2012  

 Ingressos  Anul·lar la liquidació de la taxa per utilització  
 privativa o aprofitament especial del domini públic  per  
 empreses de telefonia mòbil i retornar l’aval que e s va  
 constituir en el seu moment com a garantia de pagam ent de  
 la liquidació. 

 Ingressos  Anul·lar la liquidació de la taxa per utilització  
 privativa o aprofitament especial del domini públic  per  
 empreses de telefonia mòbil i retornar l’aval que e s va  
 constituir en el seu moment com a garantia de pagam ent de  
 la liquidació. 

 Ingressos  Anul·lar la liquidació de la taxa per utilització  
 privativa o aprofitament especial del domini públic  per  
 empreses de telefonia mòbil i retornar l’aval que e s va  
 constituir en el seu moment com a garantia de pagam ent de  
 la liquidació. 

 Ingressos  Aprovar els convenis que consten a l’expedient econ òmic de  
 les Festes del Tura d’Olot 2013 entre diferents emp reses  
 i l’Ajuntament  

 Ingressos  Aprovar el conveni de col·laboració entre el Consel l  
 Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a   
 l’elaboració conjunta d’una guia de les activitats d’estiu  
 per l’any 2013.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Etra Bonal SA el subminis trament  
 i instal·lació fibra òptica entre les  diferents  
 instal·lacions municipals  

 Contractació  Procedir a la devolució de la fiança dipositada en  
 concepte de garantia definitiva de la concessió per  a la  
 utilització i explotació del bar-restaurant ubicat a la  
 piscina municipal; que s’aplicarà al deute existent .  

 Contractació  Aprovar la supressió d'una plaça d'aparcament horar i en  
 superfície a la plaça Palau, la corresponent a l'úl tima  
 just abans de l'aparcament per a discapacitats, d’a cord  
 amb el croquis adjunt.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa RCR Aranda Pigem Vilalta  
 arquitectes SLP la redacció del projecte de disseny  al  
 voltant del Volcà Montsacopa.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Oracle Iberica SRL els ser veis de  
 suport i actualitzacions dels productes 'Oracle' pe r un  
 termini des del 24 de maig al de 2013 al 28 d'agost  de 2014  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Impressions Rotatives Offs et SA  
 els treballs d'impressió de 8.000 exemplars de la g uia  



 d'activitats d'estiu any 2013 Activa l'Estiu  

 Contractació  Contractar amb Telefónica de España SA la regularit zació  
 de la facturació concertada corresponent a l'any 20 12.  

 Personal  Aprovar l’Oferta d’Ocupació Pública de l’Ajuntament  d’Olot per a 
l’any 2013  

 Urbanisme  Aprovar el pagament dels imports detallats en l’inf orme  
 emès pel lletrat d’urbanisme en data 29 d’abril de 2013  
 als propietaris afectats per l’expedient d’expropia ció  
 forçosa de les finques situades al carrer Gòdua amb  destí  
 a Parc Local  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar aïllat al carrer Pic de Bastiments, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació interior d'edifi ci per  
 a 2 habitatges, situat al carrer Freixe, 38  

 Habitatge  Aprovar la pròrroga del Conveni entre l’Agència de  
 l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot rela tiu a  
 la cessió de 2 habitatges per impulsar les polítiqu es  
 socials municipals formalitzat en data d’11 abril d e 2012  
 en totes les seves clàusules i estrictes termes, fi ns a  
 data d’11 d’abril de 2014.  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 10  i 22  
 d’abril de 2013, referents a l’obertura d’activitat s  
 innòcues, canvis no substancials, canvis de titular itat i  
 baixes  

 Contractació  Urgència. Regularitzar el preu de la concessió del servei  
 de transport públic urbà de la Ciutat d'Olot any 20 13   
 adjudicat a la UTE TEISA-TPO SL, d’acord amb l’IPC  de  
 desembre de 2012  


