
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
13/08/15 
ORDINÀRIA 
 
1. Aprovar l’acta de la sessió anterior. 
2. Donar compte del despatx oficial. 
3. Donar compte de disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 

PRÈVIA DELIBERACIÓ SÓN ADOPTATS ELS SEGÜENTS ACORDS: 
 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 
A proposta del regidor de Promoció de la Ciutat, Comerç i Turisme: 
 

4.1  Modificació de venda de la parada del mercat setmanal núm. MS0044, de venda de 
roba de dona a venda de confecció en general. 

4.2 Denegar a la parada del mercat setmanal núm. MS0068, 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. 

4.3  Denegar  l’autorització per ampliar en dos metres més la parada del mercat setmanal 
núm. MS0025, destinada a la venda de roba de dona, atès que no es disposa d’espai 
per atendre aquesta demanda d’ampliació. 

4.4  Autoritzar el traspàs de la parada del mercat setmanal, núm. MS0125, amb efectes 
econòmics de l’1 de juliol de 2015. 

4.5  Denegar l’autorització per ampliar en dos metres més la parada del mercat setmanal 
núm. MS0026, atès que no es disposa d’espai per atendre aquesta demanda 
d’ampliació. 

4.6  Retornar a l’adjudicatària de la parada del mercat núm. MS0007, el recàrrec 
indegudament aplicat a la taxa anual 2015 del mercat setmanal. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

A proposta de la regidora d’Organització, Innovació i Atenció al Ciutadà: 
 
5.  Aprovar el pagament de gratificacions especials a divers personal.  
6. Aprovar el pagament d’un complement de nocturnitat al personal de la Policia 

Municipal. 
7.  Aprovar el pagament d’hores complementàries a divers personal.  

 
A proposta de la regidora de Participació, Transparència i Govern Obert: 

 
8.1 Aprovació despeses “Festes del Tura 2015”. 
8.2 Adjudicació subministrament de dos turismes, mitjançant el sistema d’arrendament 

amb opció de compra, per a la Policia Municipal. S’adjudica a Banco de Santander, 
SA. 

8.3 Adjudicació dels treballs per a l’elaboració del full de ruta de l’e-administració. Es 
contracta a AGTIC. 

8.4 Treballs de disseny, maquetació i impressió llibre Diccionari biogràfic d’olotins. Es 
contracta a Edicions El Bassegoda SL.  

8.5 Conveni amb el Comitè Comarcal de la Creu Roja per a la instal·lació d’un reemissor. 
9 Resoldre expedients de responsabilitat patrimonial. 



                     

 

 
A proposta de la regidora d’Hisenda: 
10.1  Aprovar una relació d’ordenacions de despeses.  
10.2  Aprovar convenis amb entitats: Associació Cultural Rialles Olot, Associació Cultural i 

Recreativa Els Morruts, Penya Carnavalesca Els Marrinxos, AOAPIX, Associació 
Familiars i Amics Residència Montsacopa, Agrupament Escolta Nostra Dona del 
Tura, Associació Cultural Sardanista Flor de Fajol, Agrupació Sardanista Olot, 
Xerrics d’Olot Colla Castellera de la Garrotxa, Associació Ofolk, Associació Colla 
Gegantera Sant Miquel, Associació olotines i olotins per la convivència, Associació 
d’Estil literari lliure, Associació de la gent gran d’Olot, Associació una càpsula de 
teatre, Til·ler, Associació de Cultura Popular de la Garrotxa. 

10.3  Aprovar un avançament de convenis a entitats: Centre d’Iniciatives Turístiques 
d’Olot. 

 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

A proposta del regidor de Serveis Urbans, Espai Públic I Infraestructures I Obra Pública, 
Mobilitat i Ocupació de la Via Pública: 

 
13.1  Aprovar la distribució d’espais de les dependències municipals 
14.1  Aprovar una acta de cessió d’espais lliures complementaris al Molí d’en Noc   

 

ASSUMPTES URGENTS 
 
15.1  Adquisició de material elèctric amb destí al CEIP – Pla de Dalt. Es contracta a 

Guerin SA, Industrial Ginés SAU, Novelec Garrotxa SL 
15.2 Col·locació de lluminàries al CEIP Pla de Dalt. Es contracta a Terundar SL 
 


