
 Data Acord: 07/05/2015 

 Òrgan: Junta de Govern Local ordinària 

 Descripció: Explicació: 
 Llocs públics Denegar a l'adjudicatària de la parada del mercat setmanal  
 núm. MS0068, de 6 metres, destinada a la venda de complements 

 i equipament de la persona (joieria, rellotgeria i  

 bijuteria), l’autorització per poder vendre articles de roba, 

 atès que ja hi ha suficient representació d’aquest producte  

 al mercat setmanal. 

 Llocs públics Autoritzar a ampliar en un (1) metre la parada del mercat  
 setmanal núm. MS0146, destinada a la venda de fruita i  

 verdura, que passarà a tenir cinc (5) metres, amb efectes  

 econòmics de l’1 d’abril de 2015. 

 Llocs públics Autoritzar el canvi de nom de la parada MS0140 del mercat  
 setmanal del dilluns, de 12 metres i destinada a la venda de  

 fruita i verdura, amb efectes econòmics de l’1 de d’abril de  

 2015 

 Llocs públics Denegar l’autorització per ampliar en tres metres més la  
 parada del mercat setmanal núm. MS0042, destinada a la venda  

 d’objectes de regal, que es mantindrà en els set (7) metres  

 actuals, atès que no es disposa d’espai per atendre aquesta  

 demanda d’ampliació. 

 Llocs públics Denegar l’autorització per ampliar en dos metres més la  
 parada del mercat setmanal núm. MS0107, destinada a la venda  

 de fruita i verdures, que es mantindrà en els nou (9) metres  

 actuals, atès que no es disposa d’espai per atendre aquesta  

 demanda d’ampliació. 

 Llocs públics Denegar l’autorització per ampliar en tres metres més la  
 parada del mercat setmanal núm. MS0139, destinada a la venda  

 de fruita i verdures, que es mantindrà en els dotze (12)  

 metres actuals, que és la dimensió màxima que poden tenir els 

 llocs de venda del mercat setmanal. 

 Llocs públics Autoritzar a  ampliar en dos (2) metres la parada del mercat  
 setmanal núm. MS0105, destinada a la venda de comestibles,  

 que passarà a tenir vuit (8) metres, amb efectes econòmics de 

 l’1 de gener de 2015. 

 Llocs públics Autoritzar a  ampliar en quatre (4) metres la parada del  
 mercat setmanal núm. MS0109, destinada a la venda de fruita i 

 verdura, que passarà a tenir dotze (12) metres, amb efectes  

 econòmics de l’1 d’abril de 2015. 

 Llocs públics Autoritzar el traspàs de la parada del mercat setmanal, núm.  
 MS0014, de 8 metres, destinada a la venda de roba i  

 complements, amb efectes econòmics de l’1 de gener de 2015. 

 Intervenció Aprovació ordenació de despeses (fase ADO) 

 Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Patinatge Artístic Olot 

 Recaptació Derivació de responsabilitat subsidiària als administradors  
 de la societat 

 Contractació Aprovar la supressió d’una (1) plaça d’aparcament horari en  
 superfície al carrer Bolós (davant del núm. 20), per tal de  

 destinar-la a aparcament de discapacitats 

 Contractació Contractar amb l’empresa Gironés-Bartrina SLL  els treballs  
 d'aixecament topogràfic de l'edifici de l'antic Hospital Sant 

 Jaume d'Olot 

 Contractació Contractar amb  l’empresa Solred SA  el subministrament de  
 combustible amb destí als vehicles i maquinària de la Brigada 

 Municipal del mes de març de 2015. 

 Contractació Contractar amb l’empresa Guerin SA el subministrament de 5  
 bàculs i 5 lluminàries amb destí a la plaça Sant Miquel 



 Urbanisme Aprovar inicialment el projecte d’urbanització de l’ampliació 
 de l’encreuament carretera Sant Joan/ avinguda Sant Joan  

 redactat pel director de l’àrea d’Infraestructura i Obra  

 Pública 

 Urbanisme Aprovar la memòria valorada de reforma per a construcció  
 d’aula (1r pis) edifici Can Monsà redactada pels serveis  

 tècnics municipals en data març de 2015. 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a ampliació d'edifici d'habitatge a  
 l'avinguda Morrot, 135 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar  
 aïllat situat a carretera Santa Pau, 175 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'una eixida al Mas  
 Lliurat 

 Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma de garatge en edifici  
 unifamiliar entre mitgeres al carrer Leonci Quera, 45 


