
 Data Acord: 19/06/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Llocs públics Denegar l’autorització per ampliar en dos metres més la  
 parada del mercat setmanal núm. MS0113, destinada a la venda  
 de fruita i verdures. 

 Llocs públics Denegar l’autorització per ampliar en dos metres més la  
 parada del mercat setmanal núm. MS0114, destinada a la venda  
 de fruita i verdures. 

 Llocs públics Estimar el recurs de reposició interposat per la titular de  
 la parada núm. MS0049 del mercat setmanal del dilluns,  
 destinada a la venda de música i complements, eximint-la del  
 pagament de la taxa durant el període en què se l’ha  
 autoritzat a no assistir al mercat setmanal. 

 Llocs públics Desestimar el recurs de reposició interposat contra l’acord  
 de la Junta de Govern Local, de data 15 de maig de 2014, i  
 confirmar la denegació de l’autorització per traspassar la  
 parada del mercat setmanal núm. MS0037 

 Llocs públics Autoritzar el canvi de nom de la parada MS0039 del mercat  
 setmanal del dilluns, de 8 metres i destinada a la venda de  
 roba de dona, amb efectes econòmics de l’1 de juliol de 2014. 

 Llocs públics Autoritzar el canvi de nom de la parada MS0100 del mercat  
 setmanal del dilluns, de 5 metres i destinada a la venda de  
 fruits secs, amb efectes econòmics de l’1 de juliol de 2014. 

 Llocs públics Denegar a l'adjudicatari de la parada del mercat setmanal  
 núm. MS0047, de 6 metres, destinada a la venda de roba,  
 l’autorització per poder vendre articles relacionats amb el  
 parament de la llar i de la cuina i els seus accessoris  
 conjuntament amb els articles de roba. 

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

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

 Intervenció Aprovar la certificació n.4 de l’UTE sector Pujou  
 corresponent a les obres de condicionament i millora de  
 camins i infraestructures de serveis al sector de Pujou, fase 
 II 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació Gent Gran d'Olot 

 Intervenció Procedir a una bestreta a l'Associació Cultural i Sardanista  
 Flor de Fajol en concepte d’avançament del conveni atorgat. 

 Ingressos Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona, amb  
 destinació a Subvencions als ajuntaments de les comarques  
 gironines per facilitar l'accés a les noves tecnologies. - 
 Millora servidors i copies seguretat- 

 Contractació Aprovació del plec de clàusules administratives particulars  
 per adjudicar, mitjançant procediment negociat sense  
 publicitat, les obres del projecte d'urbanització del c/  
 Verge de Núria (tram ctra. Riudaura - c/Santa Sabina ) i  
 convocatòria licitació 

 Contractació Aprovació plec de clàusules administratives particulars per  
 adjudicar, mitjançant concurs per procediment negociat sense  
 publicitat,  les obres del projecte de condicionament i  
 millora de l'avinguda Països Catalans (tram C/Francesc  
 Bartrina- C/Baró de Coubertain). 

 Contractació Aprovació plec de clàusules administratives particulars per  
 adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat,  
 les obres del projecte d'urbanització de la prolongació del  
 carrer Artigues Roges, fase 2 i convocatòria licitació. 



 Contractació Contractar amb l’empresa Construo Construccions Generals SL  
 les obres d'urbanització de la prolongació del carrer Volcà  
 Artigues Roges. Fase 1 ; d'acord amb  el projecte redactat  
 pels Serveis Tècnics Municipals i aprovat per la Junta de  
 Govern Local  de data 29 d’abril de 2014. 

 Contractació Adjudicar a l’empresa  Pere Boada Comas SL els treballs de  
 millora d'accessibilitat a trams de vorera any 2014. Fase 1  
 C/Esglaiers, d'acord amb el projecte redactat per Serveis  
 Tècnics Municipals 

 Contractació Contractar amb l’empresa Urban Green Design els treballs de  
 construcció d'un mur verd a la zona ajardinada  de l’espai   
 delimitada pels carrer Josep Ayats i Av. Reis Catòlics;  
 d’acord amb la seva proposta que figura com annex a  
 l’expedient. 

 Contractació Aprovar la modificació del contracte de les obres del  
 projecte de conservació de paviment de calçada de les vies  
 públiques 2014 adjudicat a l’empresa Josep Vilanova SA per la 
 Junta de Govern Local del dia 15 de maig de 2014, consistent 
 en adjudicar  a l’empresa esmentada l’execució de les obres  
 del projecte complementari núm. 1 de conservació de paviments 
 a les vies públiques any 2014 redactat pels Serveis Tècnics  
 Municipals 

 Contractació Aprovar l’acta de preus contradictoris núm. 2 de data 5 de  
 juny de 2014  de  les obres de condicionament i millora de  
 camins i infraestructures de serveis al sector de Pujou Fase  
 II:Estació de Bombeig, que fan referència a millores i  
 escomeses 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d'Autoprotecció del correfoc de Empenya't 2014 

 Urbanisme Aprovar l’annex d’actualització de preus del projecte  
 d’urbanització de la perllongació del carrer Volcà Artigues  
 Roges d’acord amb l’informe emès pel director de l’Àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma i adequació edifici per a  
 taller de xocolata situat a la plaça Móra, 5 

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació d’obertura d’una activitat   
 recreativa de restauració sense terrassa (interior):  
 restaurant - bar al Pg. Bisbe Guillamet 9 baixos 1a d’Olot. 


