
Data Acord: 03/11/2004

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Alcaldia Sol·licitar a la Direcció General de Seguretat Ciutadana el

suport en l’assessorament tècnic i jurídic per tal d’elaborar el
 Pla de Seguretat Local, i sol·licitar a la Direcció General de
Seguretat Ciutadana la seva col·laboració per a la realització
d’un estudi de les necessitats de seguretat de la Ciutat d’Olot

Contractació Adjudicar a l’empresa Joan Antoni Instal·lacions els treballs
d’instal·lació d’il·luminació d’emergència passadís segona
planta Escola d’Art

Contractació Adjudicar a l’empresa Elèctric Jomi SL les obres del projecte
d’abastament d’aigua per al regadiu dels horts del Parc Nou Mas
Tarut

Contractació Adjudicar a l’empresa Josep  Vilanova SA  les obres
complementàries de les obres del projecte  d’urbanització de
Camí de la Teuleria: tram plaça Vista Alegre Avinguda Santa
Coloma, 1a fase

Contractació Adjudicar a l’empresa Rubau Tarrés SA les obres complementàries
de les obres del projecte de remodelació dels carrers del sector
 Vila Vella

Contractació Contractar amb l’empresa Telefónica SA els treballs relatius al
trasllat d’un pal telefònic situat al mig de la calçada del
carrer Dr. Bartrina , per a la connexió de l’accés Nord al Pla
de Dalt amb la carretera de Riudaura

Contractació Contractar amb l’empresa Hogar Olot el subministrament i
col·locació de cortines a les noves aules de la planta baixa de
l’Escola Malagrida

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Aprovar el model de finançament de la gestió de l’aigua potable
de la ciutat d’Olot pel que fa a l’exercici 2005.

Ingressos Aprovar la relació d’autoliquidacions de l’Impost sobre
l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana
(plusvàlua)

Personal Efectuar el pagament a la Fundació Escola Empresa, de la
quantitat corresponent a pràctiques d'alumnes realitzades durant
 el mes d’octubre de 2004.

Via Pública Eliminar la rotonda de la cruïlla de l’Av. Puig Roig amb el c.
Garrotxa i senyalitzar-la d’acord a un esquema d’ordenació de
cruïlla en T, amb un carril d’espera central i unes
característiques de traçat de valors mínims, suficients per a la
 majoria de vehicles.

Urbanisme Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut dins del Fons de
Subvencions 2004-2007, per a l’execució dels projectes de
rehabilitació i millora de la Plaça Clarà, primera fase, i el
projecte de conservació de paviments de calçada de vies
públiques any 2004.

Llicència d'obres Concedir llicència a per a enderroc d'edifici al carrer
Fontanella, 32

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma i ampliació de dos habitatges
al carrer Volcà Roca Negra, 9

Llicència d'obres Denegar llicència per a legalització obres reforma al Mas Pla

Llicència d'obres Concedir llicència per a enderroc d'edifici a l'avinguda Reis
Catòlics



Benestar Social Aprovar la pròrroga del conveni de col·laboració entre el
Departament de Benestar i Família de la Generalitat de
Catalunya, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament
d’Olot, per a la realització del Pla comarcal d’integració dels
immigrants de la comarca de la Garrotxa.


