
 Data Acord: 06/11/2014 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Promoció  Aprovar l’addenda per la prolongació per l’any 2014 del  
 Conveni de Col·laboració de data 3 d’abril de 2009 per el  
 desenvolupament del Programa Antenas: Serveis de proximitat  
 per la Petita i Mitjana Empresa. 

 Llocs públics Denegar l’autorització per ampliar en tres metres més la  
 parada del mercat setmanal núm. MS0042, destinada a la venda  
 d’articles de basar i marroquineria, que es mantindrà en els  
 set (7) metres actuals. 

 Llocs públics Autoritzar ampliar en un (1) metre la parada del mercat  
 setmanal núm. MS0042, destinada a la venda de productes de  
 cosmètica, que passarà a tenir vuit (8) metres. 

 Llocs públics Autoritzar ampliar en dos (2) metres la parada del mercat  
 setmanal núm. MS0060, destinada a la venda de roba, que  
 passarà a tenir onze (11) metres, en atenció al canvi de  
 tipologia del seu lloc de venda, que passa de parada de  
 tendal al camió-botiga. 

 Llocs públics Autoritzar ampliar en un (1) metre la parada del mercat  
 setmanal núm. MS0056, destinada a la venda de roba infantil,  
 que passarà a tenir set (7) metres. 

 Llocs públics Autoritzar el canvi de nom de la parada MS0014 del mercat  
 setmanal del dilluns, de 8 metres, destinada a la venda de  
 roba i complements, amb efectes econòmics de l’1 de gener de  
 2014. 

 Llocs públics Autoritzar el canvi de nom de la parada MS0075 del mercat  
 setmanal del dilluns, de 6 metres, destinada a la venda de  
 sabates, amb efectes econòmics de l’1 d’octubre de 2014. 

 Llocs públics Autoritzar per reduir en dos (2) metres la parada del mercat  
 setmanal núm. MS0073, destinada a la venda de roba, que  
 passarà a tenir sis (6) metres. 

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

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

 Intervenció Aprovar les certificacions següents: 
 - n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres de  
 millora de l'àrea de pistes esportives i la zona d'estada al  
 parc del Malatosquer   
 - n.2 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres  
 d'urbanització del carrer Verge de Núria 

 Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep  
 Vilanova SA corresponent a les obres de millora àrea de  
 pistes esportives i la zona d’estada al parc Malatosquer al   
 Banc de Bilbao Vizcaya 

 Intervenció Vistos els informes tècnics aprovar una relació de fiances i  
 avals per tal de poder procedir a la seva devolució de la  
 partida no pressupostària que correspongui. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa M. Mateu Munells els treballs  
 de disseny, col·locació i retolació de fotos d'antigues  
 edicions de la "Fira de Dibuix" al solar de Plaça Clarà  
 cantonada C/ Mulleras , amb motiu del seu 60è aniversari de  
 la Fira del Dibuix 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Ababol Gestión del patrimonio  
 cultural SL els treballs de coordinació i redacció del Pla de 
 director del Cementiri d'Olot -projecte "Pensant el silencia 
 al Cementiri Municipal"  d’acord amb el seu pressupost que  
 figura com annex a l’expedient. 



 Contractació Autoritzar la instal·lació no permanent d’una pista de gel a  
 la Plaça Major des del dia 19 de desembre  de 2014 al 7 de  
 gener de 2014, d’acord amb les condicions establertes en el  
 plec de clàusules administratives particulars per a la  
 concessió d’ús privatiu de domini públic per a la ubicació  
 d’una instal·lació no permanent d’una pista de gel a la Plaça 
 Major, aprovat per la Junta de Govern Local del dia 5 de  
 setembre de 2013 

 Contractació Declarar deserta, la licitació per adjudicar, mitjançant  
 procediment obert, la concessió d’autorització per a la  
 utilització del Pavelló Firal per a la Nit de Nadal de 2014. 

 Contractació Aprovació del plec de clàusules administratives particulars i 
 convocatòria de licitació per adjudicar, mitjançant  
 procediment negociat sense publicitat, l'autorització per a  
 la utilització del Pavelló Firal la Nit de Nadal 2014 

 Contractació Contractar amb J.M.Fargas Valero els treballs de direcció  
 artística del festival "Lluèrnia 2014" que es portarà a terme 
 el dia 8 de novembre de 2014; d’acord amb el seu pressupost  
 núm 2/14 annex a l’expedient. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Etra Bonal SA els treballs de  
 reparació de les comunicacions de les  pilones del Passeig  
 Bisbe Guillamet als accessos als edificis Ajuntament i Casal  
 Marià, d’acord amb el seu pressupost Ref. OTG006749. 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Rubau Tarrés SAU les obres de  
 pavimentació de la vorera Oest  de l'avinguda Pla de Dalt,  
 d'acord amb el seu pressupost núm. 2014/14.426 i l’informe de 
 l’Àrea d’Infraestructura i Obra Pública d’aquest  
 Ajuntament, que figuren com annex a l’expedient. 

 Contractació Contractar amb Promocons Jidt SL les obres de paleteria del  
 Pla de parades del Transport Públic Olot; d’acord amb el seu  
 pressupost de data 23/10/2014  i l’informe de l’àrea  
 d’Infraestructura i Obra Pública annex a l’expedient.   

 Contractació Contractar amb l’empresa Puig Alder SL els treballs  
 complementaris de les obres de condicionament del solar del  
 carrer Sant Pere Màrtir cantonada C/Sant Ferriol. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Florenci Cos SL les actuacions  de  
 millora a les instal·lacions d'alt risc per la reducció del  
 risc de legionel·la 

 Contractació Estimar la sol·licitud presentada per A. Plana Guinó, i  
 acceptar la  renúncia a la concessió d’ús del LOT 20 de la  
 Plaça Mercat dedicat a bar-restaurant que tenia adjudicada al 
 seu favor. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Societat Catalana de Petrolis SA el  
 subministrament de 6.000 litres de gasoil per a calefacció al 
 CEIP Morrot en data 24 de febrer de 2014. 

 Contractació Contractar amb l’empresa N. Pujol Costa - Pasquins el  
 subministrament d'una màquina plegadora d'alta pressió amb  
 destí a les dependències d'Ingressos 

 Contractació Contractar amb l’empresa Masscomm Innova SL el  
 subministrament  d'un sistema d'identificació i registre de  
 vehicles GD-SCA+, amb destí a la Policia Municipal 

 Patrimoni Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i el Departament 
 d’Interior de la Generalitat de Catalunya per a l’ocupació  
 temporal i gratuïta de l’edifici i les instal·lacions de  
 l’antic parc de bombers ubicat al carrer Mestre Falla, per  
 tal que l’Ajuntament el pugui destinar al servei municipal  
 que consideri convenient. 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d'Autoprotecció de la fira Orígens 2014 



 Urbanisme Aprovar el projecte d'adequació espai exterior a  
 l'encreuament c. Galwey - c. Pare Roca redactat pel director  
 de l’àrea d’infraestructura i obra pública en data octubre de 
 2014. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a projecte modificat per a la  
 rehabilitació de la cabanya 2 al Mas la Canova Petita 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació de cobertes mas i  
 cabanya Els Tossols i forjat de la cabanya situada al Mas Els 
 Tossols 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a legalització d'obres de construcció  
 de garatge en habitatge aparellat situat al carrer Volcà de  
 Rocanegra, 7 

 Medi Ambient /  Donar compte de la comunicació de l’obertura d’una activitat  
 recreativa de restauració sense terrassa (interior): bar -  
 saló de te i venda de te- a l’av. Xile núm. 3 baixos d’Olot. 

 Medi Ambient /  Concedir llicència municipal d’obertura i ús de centre de  
 culte per dur a terme aquesta activitat a l’av. del Morrot  
 128,  i concedir la llicència d’obres sol·licitada per executar 

obres al local de l’av. del Morrot 128 i adaptar-lo per obrir-hi  
 un centre de culte. 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 21 i 28  
 d'octubre de 2014, relatius a obertures, canvis de  
 titularitats i baixes d'activitats i a atorgament de  
 llicències per a gossos de raça potencialment perillosa. 

 Urbanisme Urgència. Aprovar definitivament el projecte d’urbanització   
 de nou vial (P.A. 03.02) i prolongació del carrer Garrinada. 


