
 Data  20/06/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Llocs públics  Acceptar reduir 2 metres (de 10 a 8 metres) de llar gada  
 la parada número MS0137 al mercat setmanal del dill uns a  
 la ciutat d’Olot, destinada a la venda de fruita i verdura  
 amb efectes econòmics l’1 de juliol de 2013.  

 Llocs públics  Denegar ampliar 1 metre (de 4 a 5 metres) de llarga da la  
 parada número MS0147 al mercat setmanal del dilluns  a la  
 ciutat d’Olot, destinada a la venda de fruita i ver dura  
 ecològica. La denegació del canvi de lloc ve condic ionada  
 per les obres de Can Gelada i la sol·licitud es tor narà a  
 estudiar a la finalització de les citades obres.  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació de 2 metres de la parada MS0113  de 9  
 de llargada al mercat setmanal del dilluns a la ciu tat  
 d’Olot, destinada a la venda de fruita i verdura. 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 l’ampliació de 2 metres de la parada MS0105  de 6 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 del canvi de lloc ve condicionada per les  
 obres de Can Gelada i la sol·licitud es tornarà a e studiar  
 a la finalització de les citades obres.  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació de 2 metres de la parada MS0114  de 8  
 de llargada al mercat setmanal del dilluns a la ciu tat  
 d’Olot, destinada a la venda de fruita i verdura. L a  
 denegació de l’ampliació ve condicionada per les ob res de  
 Can Gelada i la sol·licitud es tornarà a estudiar a  la  
 finalització de les citades obres.  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació d’1 metre de la parada MS0038 d el  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, des tinada  
 a la venda de bolsos. La denegació de l’ampliació v e  
 condicionada per les obres de Can Gelada que provoc a una  
 reordenació de les parades i l’espai disponible a l a zona  

 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  Acceptar la no revisió de canvi de lloc especificat  en la  
 Comissió del 18 de febrer de 2013 de la seva parada  MS0049  
 de 8 metres de llargada al mercat setmanal del dill uns a  
 la ciutat d’Olot, destinada a la venda de música i complements.  

 Llocs públics  Acceptar la baixa d'una parada destinada  a la vend a de  
 torrons, dolços i alimentació de 5 metres de llarga da del  
 mercat setmanal del dilluns amb efectes econòmics l ’1 de  
 gener de 2013.  

 Llocs públics  Acceptar el canvi de nom de la parada MS0011 de 8 m etres  
 de llargada al mercat setmanal del dilluns a la ciu tat  
 d’Olot, destinada a la venda de roba de dona, amb e fectes 
 econòmics l’1 de juliol de 2013.  

 Llocs públics  Acceptar el canvi de data del mercat extraordinari que es  
 duu a terme en el marc de la Fira de St. Lluc i dur -lo a  
 terme, a partir d’aquest any 2013, el dilluns més p roper  
 al dia 18 d’octubre, coincidint amb el mercat setma nal.  

 Llocs públics  Desestimar el recurs de reposició interposat contra   
 l’acord de la Junta de Govern Local, de data 23 de maig de  
 2013, d’autorització de traspàs de la parada núm. M S0024  
 del mercat setmanal.  



 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   
 devolució de la partida no pressupostària que corre spongui.  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per Dipsalut Organis me de  
 Salut Pública de la Diputació de Girona, amb destin ació a  
 Programa del suport econòmic per a la realització  
 d’activitats de promoció de la salut.  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat d e  
 Catalunya, Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pe sca,  
 Alimentació i Medi Natural, amb destinació al finan çament  
 del projecte anomenat adequació de l'espai natural al peu  
 del volcà Montsacopa  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 Àrea de Cooperació Local, Cultural i d’Acció Social , amb  
 destinació al projecte de Voluntariat, recurs per a   
 l’acció comunitària cap a la lluita contra l’exclus ió  

 Ingressos  Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Gir ona,  
 amb destinació a tràmits en línia, millorar les  
 comunicacions entre l’Ajuntament i l’exterior i pos ta en  
 marxa de tràmits relacionats amb gestió tributària  

 Contractació  Prorrogar el contracte adjudicat, per l’Ajuntament Ple de  
 data 18 de juny de 2009,  a l’empresa  La Bruixa ne teges  
 generals i manteniments SL  per a la prestació del servei  
 de neteja dels edificis i equipaments municipals ag rupats  
 en quatre blocs: A, B, C i D;   per un termini fins  a la  
 formalització del nou contracte per a la prestació del  
 servei esmentat.  

 Contractació  Contractar els treballs de descripció dels fons d'i matges  
 'Fotografia Gotarde' de l'Arxiu Comarcal de la Garr otxa.  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Ibermar SL  el servei de  
 manteniment dels servidors CPD  que inclou: suport remot i  
 telefònic, recanvi de hardware inclosa mà d'obra i  
 desplaçament, per un termini des de l’1 de juliol d e 2013  
 al 30 de juny de 2014  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Finismedia SC els treballs  de  
 disseny i programació d’una pàgina web adreçada  a les  
 entitats i al voluntariat de la Garrotxa;  així com  el  
 servei d'allotjament web  

 Contractació  Adquirir de l’empresa A. Palahí un vehicle de segon a mà,  
 amb destí a la Policia Municipal.  

 Contractació  Procedir al pagament del combustible del parc mòbil  de la  
 Brigada Municipal del mes d'abril de 2013, subminis trat  
 per l’empresa  Gironina de Carburants i combustible s SL  

 Policia  Aprovar la convocatòria per a la provisió, pel sist ema de  
 concurs oposició, en torn lliure, de dues places d’ agent  
 de la Policia Municipal, escala d’administració esp ecial,  
 subescala de serveis especials, classe policia muni cipal,  
 grup C2, vacants a la plantilla de personal de  l’Ajuntament  
 d’Olot i inclosa a l’oferta d’ocupació pública per  l’any 2013.  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'estació de s ervei  
 al carrer Ignasi Buxó Gou, 11  

 Contractació  Urgència. Contractar amb l’empresa Tosca, Serveis  
 Ambientals Educació i Turisme SL la realització de les  
 activitats ' Aventura't' i 'Ennatura't' dins de la  
 campanya 'Estiu Riu 2013' .  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Sacrest Olot Bus SLU el s ervei  
 de transport  de les activitats de la campanya Esti u Riu  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Serunión SA el servei de c àtering  
 de la campanya 'Estiu Riu 2013' .  



 Contractació  Contractar amb l’empresa Curós-Espigulé SL el serve i  
 d'assegurances de Responsabilitat Civil i accidents  per a  
 les activitats de l''Estiu Riu 2013' .  


