
 Data  24/10/2013  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció  Explicació  
 Benestar Social  Aprovar un conveni de col·laboració amb el Departam ent de  
 Benestar Social i Família de la Generalitat de Cata lunya,  
 per a la redacció dels estudis previs, redacció del   
 projecte, gestió i execució de les obres per a l’ad equació  
 a la normativa d’accessibilitat del Casal de la Gen t Gran  
 d’Olot.  

 Llocs públics  Denegar el canvi de lloc de la parada MS0073 de 8 m etres  
 al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’Olot, per la  
 manca d’espai existent com a conseqüència de les ob res de  
 la plaça mercat d’Olot.  

 Llocs públics  Denegar l’ampliació de 3 metres de la parada MS0086  de 4  
 metres al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d ’Olot,  
 per la manca d’espai existent al costat de la seva parada.  

 Llocs públics  Acceptar la reserva de l’espai de la parada número MS0116  
 de 3 metres al mercat setmanal del dilluns a la ciu tat  
 d’Olot,  tot i les faltes d’assistència realitzades , ja  
 que estan degudament justificades.  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Procedir a una bestreta a la Taula de la Mostra de  
 Pessebres en concepte d’avançament del conveni dest inat a  
 l’activitat de la Mostra de Pessebres 2013/20  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació d'Alumnes de  
 l'Institut la Garrotxa  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Associació de volunta ris de  
 protecció civil  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a la Unió Esportiva Olot  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic al Patinatge Artístic Olo t  

 Intervenció  Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació de Sords de  la  
 Garrotxa  

 Intervenció  Vistos els informes tècnics aprovar una relació de fiances  
 i avals per tal de poder procedir a la seva devoluc ió de  
 la partida no pressupostària que correspongui.  

 Contractació  Implantar  una nova parada del TPO al carrer Samale rs al  
 Barri de les Planotes d’aquesta Ciutat d’acord amb  
 l’informe i el croquis que figura com annex a l’exp edient.  

 Contractació  Modificar el contracte de concessió del servei de  
 transport públic urbà de la Ciutat d’Olot, amb efec tes del  
 dia 1 d’octubre de 2013,  en el sentit d'ampliar el   
 recorregut del viatge de la LC del TPO que fins ara  ha  
 finalitzat a les 15h22’ a l’estació d’autobusos,  
 allargant-lo pel recorregut normal de la línia fins  a la  
 parada Parc dels Ocells-La Rodona i d’aquí retornar  cap  
 l’estació d’autobusos-  

 Contractació  Adjudicar a  l’empresa  Projectes Arquitectura i Ur banisme  
 Canosa-Diez SL els treballs relatius a la redacció del  
 projecte de reparcel·lació del Poligon d’Actuació 1 3.02  
 del carrer França.  

 Contractació  Aprovació plec de clàusules i convocatòria licitaci ó per  
 adjudicar, mitjançant procediment obert, el servei de  
 manteniment dels ascensors dels edificis municipals  

 Contractació  Contractar amb J. Vayreda Casadevall  la redacció d e  
 l’estudi previ d'obres de reforma i ampliació de l' Estadi  
 Municipal d'Olot, d’acord amb el seu pressupost núm . 2013-  
 16/1 que figura com annex a l’expedient.  



 Personal  Autoritzar la realització de pràctiques a la Brigad a  
 Municipal d’aquest Ajuntament a un estudiant de 2r.  Curs  
 del Cicle formatiu de grau mitjà de Manteniment  
 electromecànic de l’Institut la Garrotxa, durant el   
 període comprès entre el 28/10/2013 i el 14/03/2014  

 Llicència  Concedir llicència per a legalització de reforma i  
 ampliació de local destinat a cafeteria al carrer S ant  
 Esteve, 25, B 

 Llicència  Concedir llicència per a canvi d'ubicació de centre  de  
 transformació elèctrica i modificació de línia aèri a al  
 Camí Montsacopa  

 Medi Ambient /  Donar compte dels decrets dictats entre els dies 7 i 14  
 d’octubre de 2013, referents a obertura d’activitat s  
 innòcues, canvis de titularitat i baixes  

 Intervenció  Urgència. Aprovar la certificació de liquidació de Puig  
 Alder SL corresponent a les obres de treballs d'ade quació  
 de l'espai natural al peu del Volcà Montsacopa  


