
 Data Acord: 19/02/2015 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Promoció  Presentar una sol·licitud de subvenció l’Organisme Autònom de 
 Salut Pública de la Diputació de Girona (DIPSALUT) per poder 

 desenvolupar el projecte Programa d'atenció a les persones  

 en situació de pobresa a la Garrotxa - Acció Projecte  

 Comparteix. 

 Llocs públics Denegar la petició per poder vendre palmes i palmons en  
 substitució de sabates a la parada núm. MS0038, durant el  

 mercat del dilluns 23 de març de 2015. 

 Llocs públics Autoritzar l’ocupació temporal d’una parada del mercat  
 setmanal, de 3 metres, destinada a la venda de palmes i  

 palmons, el dilluns 23 de març de 2015 

 Llocs públics Acceptar la renúncia a la parada del mercat setmanal,  
 destinada a la venda de mel 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenació de despeses - fase O 

 Intervenció Aprovar una relació d'ordenació de despeses - fase ADO 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Tenis Taula Olot 

 Ingressos Aprovar les liquidacions del quart trimestre de l’exercici  
 2014, corresponent a la taxa per ocupació del domini públic  

 local per empreses explotadores de serveis, de conformitat  

 amb el que disposa l’article 24-1-c) del R.D.Legislatiu  

 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la  

 Llei Reguladora de les Hisendes Locals 

 Contractació Contractar amb S. Alsina Coll els serveis professionals de  
 suport a l’organització  festival Sismògraf 2015 

 Via Pública Aprovar els criteris per a l’autorització de l’ocupació de la 
 via pública durant el dia de Sant Jordi 2015, per a la  

 instal.lació de parades per a la venda de productes típics  

 d’aquesta diada, que figuren a l’annex. 

 Via Pública Aprovar els criteris per a l’autorització de la celebració  
 d’un concert o acte per Sant Joan 2015 al Firal d’Olot, que a 

 figuren a l’annex. 

 Protecció Civil Aprovar el Pla d’Autoprotecció del CAP Ambulatori d’Olot del  
 Passeig de Barcelona amb les al·legacions que s’acompanyen 

 Urbanisme Aprovar el projecte de conservació de paviment a les vies  
 públiques, any 2015, redactat pel director de l’àrea  

 d’Infraestructura i Obra Pública 

 Urbanisme Aprovar definitivament el conveni d’execució urbanística del  
 polígon 01.01 Pla de Braus en els termes que s’hi contenen i  

 el canvi del sistema d’actuació, que de reparcel·lació per  

 cooperació, passa a ser d’expropiació. 

 Medi Ambient /  Atorgament llicència ambiental  per obrir indústria de  
 fabricació de perfums i productes de bellesa i higiene al  

 carrer Vallespir 27 i 29. 

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 2 i 6 de  
 febrer de 2015 relatius a obertures i baixes d’activitats 


