
 Data  23/05/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Prorrogar adjudicacions dels llocs de venda de la P laça  
 del Mercat vella, a la Plaça del Mercat provisional  que  
 s’instal·larà al passeig d’en Blay  

 Promoció  Aprovar les tarifes mensuals que han de satisfer el s  
 adjudicataris dels llocs de venda de la Plaça del M ercat  
 provisional que s’instal·larà al passeig d’en Blay  

 Promoció  Aprovar els convenis amb diversos marxats del merca t  
 setmanal per connectar a la xarxa elèctrica les  
 instal·lacions de les seves respectives parades  

 Promoció  Autoritzar el traspàs de la parada MS0027 de 9 de l largada  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot,  
 destinada a la venda de roba de dona  

 Promoció  Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al conveni  de  
 col·laboració amb la Diputació de Girona, per a l’a ccés a  
 una aplicació d’informació a través de mòbil via we b.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 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  

 Contractació  Aprovar la revisió de preus, per a l’any 2013,  del   
 contracte de gestió dels serveis públics municipals  de  
 recollida de deixalles i neteja viària d’Olot, adju dicat a  
 la UTE Igfa SA - Urbaser SA  

 Contractació  Augmentar amb efectes del dia 1 de maig de 2013, el  preu  
 de l’arrendament de part de les instal·lacions de l a  
 piscifactoria del Molí de les Fonts  

 Contractació  Fixar amb efectes del dia 1 de maig de 2013, el pre u del  
 cànon de la concessió per a la gestió i explotació del bar  
 ubicat al Casal dels Volcans  

 Contractació  Encarregar al Consorci de Medi Ambient SIGMA la  
 realització de l’estudi de viabilitat tècnica i eco nòmica  
 de l'ús de la geotèrmia a la futura Plaça Mercat d' Olot.  

 Contractació  Adjudicar la concessió per a la utilització i  
 explotació del quiosc-bar, amb lavabos complementar is,  
 ubicat a la zona de Pont de les Móres, d’acord amb la seva  
 oferta.  

 Contractació  Prorrogar  pel termini d’un (1) any amb efectes del  dia 1  
 de juny de 2013, la concessió adjudicada a l’empres a Ca  
 l'Amic SL d’autorització per ocupació temporal de l a via  
 pública amb una instal·lació desmuntable per a acti vitats  
 de restauració a la Plaça Major  

 Contractació  Contractar els serveis d'assessorament per al  
 desenvolupament de l'Agència de Promoció Econòmica de la  
 Garrotxa, d’acord amb la seva oferta annexa a l’exp edient.  

 Compres  Adquirir de M.Reyes una segadora amb destí a  
 les tasques de jardineria de la Brigada Municipal  

 Urbanisme  Aprovar la primera fase de redacció del Pla de Mobi litat  
 consistent en l’anàlisi Interna de la Mobilitat, re dactat  
 per Intra.  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’actuacions de mil lora a  
 l’estadi d’atletisme. Acció 07. Mòduls àrea BTT /  
 Cicloturisme. Fase 1- Mòduls 2, 3 i 4 redactat pels   
 serveis tècnics municipals en data maig de 2013.  



 Llicència  Concedir llicència per a reforma en planta soterran i i  
 pintat de façana d'edifici assistencial situat al c arrer  
 Bisbe Lorenzana, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres de  
 rehabilitació d'habitatge situat al carrer Macarnau , 25  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 25   
 d’abril i 13 de maig de 2013, referents a l’obertur a  
 d’activitats innòcues, canvis no substancials, canv is de  
 titularitat i baixes  


