
                     

 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
29/10/15 

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 Denegar l’autorització per ampliar la parada del mercat setmanal núm. MS0113, 
destinada a la venda de fruita i verdures, 

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

4.3  Autoritzar el traspàs de la parada del mercat setmanal, núm. MS0011, destinada a la 
venda de roba de dona, amb efectes econòmics de l’1 d’octubre de 2015. 

4.4  Autoritzar l’ocupació temporal d’una parada del mercat, destinada a la venda de 
torrons i altres producte alimentaris, durant els mercats que es realitzin en els mesos 
d’octubre a desembre de 2015. 

4.5  Acceptar la renúncia a la parada del mercat setmanal núm. MS0049, destinada a la 
venda de música i complements, amb efectes de 30 de setembre de 2015. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

A proposta de la regidora d’Organització, Innovació i Atenció al Ciutadà: 
 

5.  Aprovar el pagament d’hores complementàries de divers personal. 
 

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

6.1  Elaboració d’un avantprojecte per a l’ampliació del camp municipal de futbol. Es 
contracta a J. Vayreda Casadevall. 

6.2  Aprovació del plec de clàusules administratives i tècniques particulars per adjudicar, 
mitjançant procediment negociat sense publicitat, les obres de reforma dels banys de 
la planta inferior de l’Alberg Torre Malagrida d’Olot. 

6.3  Acord relatiu al contracte de concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic 
per a la ubicació d’un establiment comercial al local situat al carrer Sant Rafael, núm. 
23 d’Olot.  

7.1  Subministrament d’un vehicle del rènting de la Policia municipal.  Es contracta a 
Banco Santander SA 

7.2  Subministrament i instal·lació lluminàries nova Oficina de Turisme. Es contracta a P. 
Duran Coll.  

 

A proposta de la regidora d’Hisenda: 
 
8. Aprovar una relació d’ordenació de despeses. 
9. Aprovar convenis amb entitats: Col·lectiu de Cinema Independent de la Garrotxa 



                     

 

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: 
 

10. Aprovar la memòria valorada d’adequació d’instal·lacions de l’espai de serveis de la 
Sala La Carbonera 

11. Aprovar el projecte d’adequació luminotècnica de l’enllumenat públic viari de la ciutat 
d’Olot al Reglament d’eficiència energètica 1890/2008. 

12.1  Concedir llicència per a  reposició de coberta de garatge a la circumval·lació de les 
Corts Catalanes, 11.  

12.2 Concedir llicència per a  partició de local sense ús determinat al Passeig Bisbe 
Guillamet 2 baixos.  

 

A proposta del regidor de Medi Ambient: 
 

13. Atorgar llicència ambiental per obrir una activitat de venda al detall de carburants per 
a motors de combustió interna al carrer Josep Terradellas, 7. 

14. Donar compte dels decrets dictats entre els dies 2 i 16 d’octubre de 2015 relatius a 
l’Àrea de Medi Ambient (horts, baixes, obertures i canvis de nom d’activitats). 

 

A proposta del regidor de Seguretat: 
 

15. Aprovar el Pla d’autoprotecció del VIII Concurs del Cavall Pirinenc Català. 
 

 

 


