
 Data  06/02/2014  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Llocs públics  Acceptar el traspàs de la parada MS0040 de 8 metres  al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, des tinada  
 a la venda de roba de dona i home  

 Llocs públics  Acceptar el canvi de nom per jubilació, de la parad a  
 MS0100 de 5 metres de llargada al mercat setmanal d el  
 dilluns a la ciutat d’Olot, destinada a la venda de  fruits  
 secs, amb efectes econòmics el 1 de juliol de 2013.  

 Llocs públics  Acceptar el traspàs de la parada MS0038 de 9 metres  al  
 mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, des tinada  
 a la venda d’articles de pell, amb efectes econòmic s al  
 tercer trimestre de 2013.  

 Llocs públics  Denegar poder vendre a més de flors i plantes, jogu ines  
 durant els mesos de desembre i gener a la parada MS 0119 de  
 6 metres al mercat setmanal del dilluns a la ciutat   
 d’Olot, destinada a la venda de flors i plantes  

 Llocs públics  Denegar aparcar el remolc darrere de la parada  MS0 029 de  
 12 metres al mercat setmanal del dilluns a la ciuta t  
 d’Olot, destinada a la venda d’articles de ferreter ia  

 Llocs públics  Acceptar el canvi de nom de la parada MS0022 de 8 m etres  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot,  
 destinada a la venda de roba de dona i home, amb ef ectes  
 econòmics de l’1 de gener de 2014.  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació d’1 metre de la parada MS0056 d e 6  
 metres al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d ’Olot,  
 destinada a la venda de roba de mainada  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (fase  ADO)  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a Patinatge Artístic Olot  

 Ingressos  Aprovar annex padró taxa entrada vehicles 2013  

 Contractació  Fixar el cànon de la concessió d’ús del complex esp ortiu  
 del camp municipal d’esports per  a l’any 2014, que   
 d’acord amb la clàusula 10 del plec se satisfarà al   
 Patronat Municipal d’Esports.  

 Contractació  Fixar el preu de la concessió per a la gestió del  
 Cementiri Municipal per a l’any 2014  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa Angerri Consultors SL els   
 treballs d'assessorament  per a la posada en funcio nament  
 de la nova Plaça Mercat  

 Contractació  Aprovar el plec de clàusules administratives per  
 contractar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, les obres del projecte de vestidors de  
 l'Estadi Municipal Fase 1.1, actuació núm. 2012/545  del  
 Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2012. Progr ama de  
 Cooperació Municipal de la Diputació de Girona.  

 Contractació  Formular els aclariments efectuats al plec de clàus ules  
 administratives per a la licitació de la concessió de lloc  
 de placers i les espais comercials de la Plaça Merc at  

 Contractació  Contractar l’arrendament de l’edifici situat a l'av inguda  
 de Veneçuela núm. 8 per destinar-lo a magatzem muni cipal.  

 Compres  Adquirir de la casa Simon Lighting SA divers materi al  
 elèctric segons es detalla en el seu pressupost que  figura  
 com annex a l’expedient i  amb destí a l'enllumenat   

 Protecció Civil  Aprovar el Pla d’Autoprotecció de l’Arxiu Comarcal de la  
 Garrotxa  



 Governació  Aprovar inicialment el protocol d’actuació per a  
 l’exercici de mesures alternatives de la sanció eco nòmica,  
 quan els infractors de l’Ordenança municipal de  
 convivència i via pública siguin menors.  

 Llicència  Concedir llicència per a llicència d'obres d'amplia ció  
 d'edifici d'habitatge situat a l'avinguda Morrot, 1 35  

 Llicència  Concedir llicència per a rehabilitació d'habitatge en  
 edifici entre mitgeres al carrer Roser, 39, 1r  

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'habitatge  
 unifamiliar (2a fase: habitatge en planta baixa i p lanta  
 pis), situada al carrer sant Julià del Mont, 17  

 Medi Ambient /  Sol·licitar els programes de protecció i promoció d e salut  
 pública del catàleg de serveis de Dipsalut, per l'a ny 2014  

 Medi Ambient /  Sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per a  
 les actuacions de millora forestal a la finca del B ac de  
 les Tries  


