
 Data  17/10/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Promoció  Acceptar el canvi de nom de la parada MS0055 de 9 m etres  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot,  
 destinada a la venda de roba de dona, amb efectes  
 econòmics al tercer trimestre de 2013.  

 Promoció  Acceptar el canvi de nom de la parada MS0103 de 7 m etres  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot,  
 destinada a la venda d’alimentació, amb efectes eco nòmics  
 al tercer trimestre de 2013.  

 Promoció  Denegar  el canvi de nom de la parada MS0040 de 8 m etres  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot,  
 destinada a la venda de roba de dona i home, per la  manca  
 de documentació acreditativa.  

 Promoció  Denegar el canvi de lloc de la parada MS0074 de 8 m etres  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot,  
 destinada a la venda de roba de dona i home, per la  manca  
 d’espai existent com a conseqüència de les obres de  la  
 plaça mercat d’Olot.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’IES Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Consell Esportiu de la  Garrotxa 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Joventut Sant Pere Màr tir  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Lluèrnia Associació Cul tural -  
 LLAC 

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Olot Fotogr afia  

 Intervenció  Aprovar una relació de devolució de fiances  

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

 Ingressos  Aprovar el conveni de col·laboració amb el Consorci  de  
 Comerç, Artesania i Moda de Catalunya i l’Ajuntamen t  
 d’Olot, per al finançament del contracte de concess ió  
 pública del nou mercat municipal d’Olot.  

 Contractació  Modificar el contracte de concessió del servei de  
 transport pública urbà de la Ciutat en el sentit d' afegir  
 la prestació extraordinària del servei de TPO el di a de  
 Tots Sants (1/11/2013), atenent a la funció social i al  
 mínim impacte sobre el dèficit anual del servei.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Massachs Obres i Paisatge SL els  
 treballs d'estabilització del paviment de greda del s  
 espais enderrocats al carrer Dels Sastres i a la pl aça  
 Campdenmàs d’acord amb el seu pressupost que figura  com  
 annex a l’expedient.  

 Contractació  Adjudicar a l’arquitecte J. Vayreda Casadevall els  
 treballs relatius a la redacció del projecte d’obre s  
 d’ampliació de l’Estadi Municipal d’Olot (Fase1)  

 Contractació  Adjudicar als arquitectes E. Callís Freixas i G. Mo liner  
 Milhau els treballs relatius a la redacció del proj ecte  
 d’edifici de serveis al camp de futbol del Morrot s ituat  
 al carrer França núm. 30-32.  

 Compres  Contractar amb J.M. Feixas Vergés el lloguer de san itaris  
 durant les Festes del Tura 2013  

 Compres  Adquirir de la casa  C. Fontfreda SA divers materia l  
 amb destí a treballs de manteniment de la via públi ca i  
 dels edificis municipals.  



 Urbanisme  Aprovar l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en d ata 10  
 d’octubre de 2013, en relació als fets i al·legacio ns   
 sobre les actuacions i obres en el Mas La Canova Pe tita, a  
 Batet i en base a ell desestimar totes i cadascuna de les  
 peticions formulades de petició de suspensió d’obre s de  
 la totalitat d’aquestes que afecten al citat Mas.  

 Urbanisme  Aprovar en els seus termes, l'informe emès pel llet rat  
 d'urbanisme en data 10 d’octubre de 2013 sobre la f ormació  
 de pas de 3,5 metres d'amplada en el polígon d'actu ació  
 de l'Hostal del Sol i ratificar l'acord de la Junta  de  
 Govern local de data 28 de febrer de 2013 d’ aprova ció  
 definitiva de la reparcel·lació voluntària del Polí gon  
 d’actuació P.A. 12.01 Hostal del Sol 1  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’urbanització del carrer  
 Estadi redactat pel director de l’àrea d’Infraestru ctura i  
 Obra Pública.  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'instal·laci ó de  
 cadira elevadora en habitatge situada al carrer Sai ols, 4  

 Llicència  Concedir llicència per a reforma interior de local  
 comercial amb altell situat al carrer Serra i Gines ta, 14  


