
 Data  11/07/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Arxiu  Aprovar l’eliminació de la documentació inclosa en la  
 proposta 2/2013  

 Promoció  Autoritzar el canvi de dos llocs de venda de la Pla ça del  
 Mercat provisional  

 Promoció  Modificar la tarifa mensual inicialment prevista pe r  
 l’adjudicatari del lloc de venda núm. 1 de la Plaça  del  
 Mercat provisional  

 Promoció  Prorrogar els drets derivats de l’adjudicació del l loc de  
 venda de l’antiga Plaça del Mercat, destinat a quio sc, i  
 que es desenvoluparà en un local vinculat a la Plaç a del  
 Mercat provisional del passeig d’en Blay, que té la  seva  
 entrada entre el local que ocupa MIFAS i el pas obe rt  
 d’accés entre el Firal i la illa del Teatre.  

 Promoció  Declarar la caducitat de l’adjudicació dels llocs d e venda  
 núms. 53 a 61 de la Plaça del Mercat, destinats a  
 supermercat, atorgada a Novaso SL, en atenció a la  
 desaparició de la Plaça del Mercat d’Olot.  

 Promoció  Aprovar el pla d’activitats del Montsacopa  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de Rúbau Tarrés SAU  
 corresponent a les obres d’urbanització del carrer Mirador  
  - Tram Av. Sant Joan les Abadesses i carrer Berga i Boada  

 Intervenció  Aprovar una relació de fiances i avals per tal de p oder  
 procedir a la seva devolució de la partida no  
 pressupostària que correspongui  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns d e Sant  
 Miquel  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Club Tenis Taula Olot  

 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  

 Contractació  Aprovar l’ annex núm. 1 del conveni de col·laboraci ó  
 subscrit entre la  Fundació Catalunya Caixa i l’Aju ntament  
 d’Olot per  l’impuls del projecte 'Espai Jove' a l’ espai  
 social d’Olot.  

 Contractació  Aprovar l’annex 2 al conveni subscrit entre l’Ajunt ament  
 d’Olot i la Fundació Catalunya Caixa per al project e 
 'Espai Jove' a l'espai Social d'Olot, per tal d’est ablir  
 les obligacions de les parts en quan  als serveis d e 
 dinamització,  col·laboració i coordinació  
 entre els tècnics que intervenen en l’Espai Jove.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Aluminis i Serralleria Der i SL  
 els treballs de reparació dels  desperfectes ocasio nats  

pel fort vent el passat mes de febrer de 2013 als e dificis 
esportius 

 Contractació  Contractar amb C. Peix els serveis de representació  i  
 defensa jurídica de l'Ajuntament en diversos recurs os  
 presentats per: Telefónica Moviles de España,SA; Vo dafone  
 España,SA i France Telecom España,SA  contra acords  de  
 l'Ajuntament d'Olot, anys 2009-2012.  

 Contractació  Deixar sense efecte l’acord adoptat per la Junta de  Govern  
 Local de data 20 de juny de 2013 relatiu a l’adquis ició  
 d’un vehicle de segona mà Peugeot 308 a A. Palahi a mb  
 destí a la Policia Municipal.  



 Via Pública  Aprovar el torns setmanals, tant nocturns com de ca p de  
 setmana i festius, que regiran el servei del taxis a la  
 ciutat d’Olot i que figuren com a annex a aquesta  
 proposta. Aquests torns s’aplicaran durant el termi ni d’un  
 any, que anirà del mes de juliol de 2013 al mes de juliol  
 de 2014. 

 Habitatge  Aprovar la pròrroga del Conveni entre l’Agència de  
 l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per al  
 segon semestre de 2013 relatiu a l’Oficina Local  

 Habitatge  Aprovar la pròrroga del Conveni entre l’Agència de  
 l’Habitatge de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot rela tiu al  
 Programa de Mediació per al Lloguer Social d’Habita tges.  


