
 Data  25/05/2011  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Contractació  Aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i la F undació  
 Privada per a la Xarxa Oberta, Lliure i Neutral Gui fi.net  
 per a la instal·lació i implantació d’una xarxa de  
 telecomunicacions de caràcter obert, lliure i neutr al  
 sense ànim de lucre.  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Inspecció i Manteniment de l' entorn  
 urbà SL el subministrament i instal·lació de divers os  
 elements per la pista de skate a Olot  

 Contractació  Contractar amb E. Callís els serveis d'arquitecte p er tal  
 de finalitzar les tasques en curs de l'àrea  
 d'Infraestructura i Obra Pública, consistents en: l ’estudi  
 urb. ctra. La Deu i l’estudi integració urbana espa is  
 resultants enderroc a la Rodona, Ca l'Aubert i Roca mora  i  
 la direcció de les obres: -rampa entre plaça Clarà i Sant  
 Ferriol; disposició del mobiliari a la coberta Arxi u; -  
 disposició i fixació mobiliari skatepark; -urbanitz ació  
 passatges Puig del Roser; -enllumenat façanes edifi ci  

 Contractació  Contractar amb l’empresa  Plana Fàbrega Serinseg SL   
 serveis que fan referència de l’edifici del Teatre  

 Contractació  Aprovar el conveni  amb l'Institut d'Assistència Sa nitària  
 per a la utilització del pis del carrer Castellà  
 Lloveras, núm. 1, primer per tal de destinar-lo a l a  
 prestació de serveis socials, seu de la Xarxa de Sa lut  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Rubau Tarrés SAU les obres  
 d'urbanització de l'espai lliure del Passatge Gra d e Fajol  

 Compres  Adquirir de l’empresa Comercial Elèctrica Fornells SAU  
 divers material elèctric amb destí a la Brigada Mun icipal  
 (enllumenat públic i d’altre).  

 Compres  Adquirir de l’empresa Guil Accesorios Música SL 14 tanques  
 antiempentes homologades  d'alumini Rev. ATV-07 per  a la  
 protecció de l'escenari de la sala 'El Torín'  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de Comerci ants  
 d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patinatge Artístic Olo t  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Unió Esportiva Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació Alumnes de  l'IES  
 Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  a l’Associació de Músics  i  
 Intèrprets d'Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  a la Coordinadora de Pen yes de  
 la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic  al Consorci d'Acció Soci al de  
 la Garrotxa  

 Recursos Externs  Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat, Sec retaria  
 de Joventut, amb destinació al Pla local de Joventu t  
 2010-2011 -Joves en projecte-  

 Recursos Externs  Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,  
 Cooperació Esportiva, amb destinació a Plans Locals  de  
 Joventut -Joves en projecte- 
 
Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d'enderroc d’una fi nca a la plaça 

Campdenmàs 



 Llicència  Concedir llicència per a legalització d'obres segon s  
 modificació de projecte de construcció de nau indus trial  
 destinada a taller de reparació de vehicles situat al  
 carrer França, 92  

 Urbanisme  Incoar expedient per a la concessió de llicència d’ obres  
 per a la  rehabilitació i ampliació del Mas Montrei  

 Urbanisme  Aprovar definitivament el projecte d’adequació de l ’espai  
 d’aparcament de l’estadi d’atletisme  

 Joventut /  Aprovar l’acord de col·laboració entre l’ajuntament  d’Olot  
 i l’ajuntament de Tarragona per a la promoció de gr ups de  
 música joves.  


