
 Data  12/01/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Contractar, mitjançant procediment obert, l’adjudic ació de  
 la gestió de l’ús de la sala El Torín i aprovar el plec  
 de condicions economicoadministratives que regiran  
 l’esmentada licitació  

 Contractació  Contractar amb Instal·lacions Nòrdic SCP el servei de   
 prevenció, manteniment i conservació de les instal· lacions  
 d'aire condicionat dels mòduls prefabricats  del Ce ntre  
 de Formació d'Adults de la Garrotxa durant l'any 20 11.  

 Contractació  Contractar amb Caixarenting SA el subministrament,   
 mitjançant rènting de 64 mesos, del material (termi nals)   
 amb destí a la Policia Municipal  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat, Pol ítica  
 Terr.i Obres Públiques, amb destinació a Subvencion s per  
 la millora del transport urbà a municipis no inclos os dins  
 l'àmbit de l'Autoritat del Transport Metropolità (A TM). -  
 Millors del transport urbà, a.4) Millora estructura l de  
 les parades-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat, Ins titut  
 Català d'Energia, amb destinació a Pla d'Acció de  
 l'Estratègia d'estalvi i eficiència energètica 2010  (PR-1)  
 Adquisició i instal·lació de tecnologies eficients a  
 l’enllumenat exterior existent i de façanes d’edifi cis-  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Direcció General de Protecció Civil, amb   
 destinació per a l’adquisició d’equipament per a la   
 creació d’infraestructures bàsiques de protecció ci vil i  
 per a l’elaboració, revisió i implantació de plans de  
 protecció civil,  

 Intervenció  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat de  
 Catalunya, Secretaria de Joventut, Coordinació Terr itorial  
 Girona, amb destinació a Subvenció per al finançame nt de  
 les despeses de manteniment de la Borsa Jove d'Habi tatge -  
 Borsa Habitatge Jove-  

 Prom.Econòmica Autoritzar el traspàs dels llocs de venda núms. 16 i 18 de  
 la Plaça del Mercat, destinats a cansaladeria, amb  
 efectes d’1 de gener de 2011.  

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració subscrit en dat a  
 2/01/11 entre l’Ajuntament d’Olot i l’Institut de C ultura  
 de la ciutat d’Olot relatiu a les actuacions de  
 dinamització cultural al Barri Vell d’Olot (2011 i 2012).  

 Urbanisme  Aprovar el conveni de col·laboració subscrit en dat a 2 de  
 gener de 2011 entre l’Ajuntament d’Olot i l’Entitat   
 Esplais la Garrotxa d’Olot relatiu a les actuacions  del  
 programa de joventut al Barri Vell d’Olot (2011 i 2 012).  

 Urbanisme  Aprovar el mòdul per a la valoració d'obres a efect e de la  
 liquidació de drets de llicències any 2011  

 Urbanisme  Aprovar el contracte de cessió en precari subscrit en data  
 3 de gener de 2011 de la finca situada en l’enllaç entre  
 el passatge de Sant Francesc d’Assís, actualment pr ivat  
 comunitari i el carrer de Sant Francesc de Paula,  
 actualment públic  

 Urbanisme  Aprovar inicialment projecte refós d'ordenació  
 d'encontorns del Mas Les Mates, c Mestre Falla 47  

 Llicència  Concedir llicència per a obres interiors de modific ació  
 distribució interior d'un habitatge situat al carre r  
 Montcarmel, 3, 2n  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització d’obres d'ade quació  



 de nau industrial i col·locació de rètols al carrer  França, 53 

 Llicència  Concedir llicència per a construcció d'escala exter ior en  
 edifici d'habitatges al carrer Gladiols, 3, 1r  


