
 Data  29/08/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Atorgar les subvencions en el marc de programa d’aj uts per  
 al trasllat d’activitats econòmiques situades en zo nes  
 urbanes a zones industrials d’Olot, per a l’any 201 3.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar les certificacions següents:  
 - de liquidació de Construccions J.Pallàs SL corres ponent  
 a les obres de treballs d'adequació coronament mur mitger  
 carrer dels Sastres 22-24-26   
 - n.1 de Construccions J.Pallàs SL corresponent a l es  
 obres de rehabilitació de la via Santa Marta del Ce mentiri  
 Municipal  
 - de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent  a les  
 obres de millora accessibilitat trams de vorera del  carrer  
 Bolós, Esglaiers i avinguda Morrot  

 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.  

 Intervenció  Procedir a una bestreta al Centre d’Iniciatives  
 turístiques d’Olot en concepte d’avançament del con veni  
 atorgat destinat a l’activitat de la batalla de les  flors,  
 aprovat per la Junta de Govern Local de data 31/01 /2013.  

 Ingressos  Aprovar el padró de l'impost d'activitats econòmiqu es de  
 l’exercici 2013  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 13AEL1) correspon ents a  
 les modificacions post matrícula definitiva comunic ades  
 per l’Agència Tributària, incorporats al padró 2013  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 13AEL2) correspon ents a  
 l’impost d’activitats econòmiques 2013 de totes les   
 activitats afectades per a la construcció del nou m ercat  
 setmanal  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa pels serveis de control ,  
 recollida i custòdia d’animals de companyia exercic i 2013  

 Ingressos  Aprovar el padró de la taxa d’escombraries domicili àries,  
 de l’exercici 2013  

 Ingressos  Aprovar les liquidacions (relació 13ESL1) correspon ents a:  
 a) liquidacions corresponents a finques d’alta de n ova  
 incorporació al padró.  
 b) liquidacions corresponents a finques objecte de regularització. 

 Ingressos  Aprovar les liquidacions del segon trimestre de l’e xercici  
 2013, corresponent a la taxa per ocupació del domin i  
 públic local per empreses explotadores de serveis  

 Contractació  Ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia 1 d’agost  de  
 2013 relatiu a l’adjudicació a l’empresa Josep Vila nova SA  
 les obres d’arranjament de l’esplanada del Recinte Firal  

 Contractació  Ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia 2 d’agost  de  
 2013 relatiu a l’adjudicació de les obres del proje cte per  
 la instal·lació d’un sistema de videovigilància a l ’eix  
 comercial de la Ciutat  a l’empresa Camós & Fills S L 

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules administratives partic ulars  
 que regiran la contractació, mitjançant procediment  obert  
 i tràmit ordinari subjecte a regulació harmonitzada ,  
 l’adjudicació de servei de manteniment dels sisteme s de  
 climatització dels edificis municipals  



 Contractació  Estimar la sol·licitud formulada per Solfa Food SL i  
 aprovar l’establiment del cànon de la concessió d’ú s de  
 l’equipament municipal amb un restaurant  

 Contractació  Contractar amb R.Canalias Planagumà les obres  
 d'arranjament del mur de pedra seca situat al Camí de Mas  
 Llorenç  

 Concessions  Desestimar totalment les al·legacions presentades a l plec  
 de clàusules administratives particulars que regira n la  
 concessió administrativa d’ús privatiu de domini pú blic  
 per a la ubicació d’un aparcament i rentador de cam ions al  
 carrer La Fenolleda d’Olot; d’acord amb l’informe e mès  
 pel director del Consorci de Medi Ambient i Salut P ública  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla Específic Municipal de Festes del Tu ra 2013  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'autoprotecció del Correbou de Fest es del  
 Tura 2013  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'autoprotecció del Volcanet de Fest es del  
 Tura 2013  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'Autoprotecció del Correfoc de Fest es del  
 Tura 2013  

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d'Autoprotecció del Camp Municipal d e Futbol  

 Urbanisme  Aprovar inicialment la memòria valorada d’actuacion s de   
  millora i manteniment a la Via Santa Sabina, ceme ntiri municipal  
  acció 12 - rehabilitació de coberta), redactada p els serveis  
  tècnics municipals en data desembre de 2012 

 Urbanisme  Iniciar l'expedient de reparcel·lació per a l'execu ció pel  
 sistema de cooperació del polígon d’actuació PA 01. 19 -  
 Plaça Campdenmàs, del terme municipal d’Olot, així com  
 també el projecte d’urbanització.  

 Llicència  Concedir llicència per a adequació de coberts i  
 instal·lacions ramaderes existents per una hípica i  cria  
 de cavalls situat al Mas Casamitjana  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma d'habitatge unifam iliar  
 aïllat siutat a la plaça Antilles, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'habitatge unif amiliar  
 aparellats situat al carrer Volcà de Rocanegra, 2  

 Llicència  Concedir llicència per a ampliació d'edifici entre  
 mitgeres de 2 habitatges situat al carrer Estires, 15  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 10  de  
 juliol i 19 d'agost de 2013, referents a obertura  
 d'activitats innòcues, canvis de titularitat, suspe nsions,  
 baixes, llicències de gossos perillosos i abocament s  
 d'aigües residuals a la xarxa  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Silleria Vergés SA el  
 subministrament de cadires plegables amb destí a la   
 Brigada Municipal  


