Data Acord:

17/11/2004

Òrgan

Junta de Govern Local ordinària

Descripció:
Contractació

Explicació:
Adjudicar als arquitectes J. De Solà - Morales Capdevila
(Numerobis Arquitectes SL) , X. Montsalvatge Pérez i J. Vayreda
Casadevall, els treballs relatius a la redacció del projecte de
rehabilitació i reforma de l’edifici Art Cristià,
complementària Fase 3, així com la direcció d’obres

Contractació

Adjudicar a J. Oliveras Darnés i C. Ralita Vayreda, arquitectes
tècnics- els treballs relatius a la direcció d’execució material
de les obres de rehabilitació i millora de l’edifici de l’Art
Cristià. Complementària Fase 3

Contractació

Contractar amb l’empresa Coempco SA les obres de rehabilitació i
reforma de l’edifici de l’Art Cristià. Complementària fase 3

Contractació

Contractar amb l’empresa Pere Boada Comas SL els treballs extres
de les obres de clavegueram del passeig de Blay, tram entre la
Tintoreria Núria i la plaça Rector Ferrer, contractades per
acord de la Junta de Govern Local del dia 19/05/04.

Contractació

Contractar amb Aluminis i Serralleria Deri SL els treballs
complementaris de millora de la porta d’emergència de l’edifici
de l’avinguda Sant Joan de les Abadesses, núm. 22 seu de
l’Escola Municipal d’Expressió, PTT i Escola d’Idiomes

Contractació

Ampliar el contracte del servei de neteja del Bloc B que
aquest Ajuntament té subscrit amb l’empresa La bruixa, neteges
generals i manteniments, SL tot ampliant en dues hores
setmanals el servei de neteja de l’Escola d’Adults

Contractació

Adquirir de la casa Olot Motor SL un vehicle d’ocasió Nissan
Trade 100 Volquette

Contractació

Adquirir de la casa Olotauto SA un vehicle d’ocasió
Citroën model C-15 D familiar

Intervenció
Intervenció

Aprovar una relació d'ordenacions de despeses
Aprovar la certificació de liquidació de Josep Vilanova SA
corresponent a les obres d'urbanització del Camí de la Teuleria

Intervenció

Autoritzar l’endossament de liquidació de Josep Vilanova SA
corresponent a les obres d’urbanització del camí Teuleria, al
BBVA

Intervenció

Acceptar la subvenció atorgada per la Delegació Territorial del
Govern a Girona, amb destinació a l’actualització o revisió,
implantació i manteniment de plans de Protecció Civil.

Intervenció

Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb
destinació a la restauració de la Torre Malagrida

Intervenció

Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns del barri de
Sant Miquel

Intervenció

Avançar a l’entitat Unió de Comerciants Promocions Olot Centre,
la quantitat corresponent a la subvenció atorgada per la
Generalitat de Catalunya pel pla de dinamització comercial
d’Olot.

Ingressos

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

Ingressos

Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre l’increment
del valor dels terrenys de naturalesa urbana que correspon de
l’expedient núm. 04005086 a l’expedient núm. 04005100, ambdós
inclosos

marca

Personal

Modificar l’oferta pública per al 2004, incorporant-hi una plaça
de sotsinspector de la Policia Local

Personal

Aprovar les bases que han de regir el concurs de promoció
interna d’un sots inspector interí i convocatòria de procés
selectiu per procediment d’urgència

Via Pública

Senyalitzar provisionalment una zona de càrrega i descàrrega al
c. Sabina Sureda.

Urbanisme

Aprovar inicialment el Projecte d’ampliació de voreres al
carrer Marià Vayreda i carretera de Santa Pau, redactat pels
serveis tècnics municipals.

Urbanisme

Aprovar la Memòria valorada de millores als pavellons
municipals d’esports. Tram 1: oficines Patronat Municipal
d’Esports, planta baixa pavelló 1. i Tram 2: sales de clubs,
pavelló 1, a l’avinguda República Argentina, redactat pels
serveis tècnics municipals.

Urbanisme

Aprovar el Projecte de trasllat mòduls vestidors homes i dones i
sistema de depuració de l’Estadi d’Atletisme, redactat pels
serveis tècnics municipals.

Urbanisme

Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per a
l’execució de les obres del Projecte de trasllat de mòduls
vestidors d’homes i dones de l’Estadi d’Atletisme, redactat pels
serveis tècnics municipals i concórrer a la subvenció per obres
en immobles esportius

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció edifici plurifamiliar entre
mitgeres de 6 habitatges i aparcaments al carrer Mestre Turina,
68
Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació de local per a consultori
mèdic al passeig d'en Blay, 12
Llicència d'obres Concedir llicència per a reforçar dues bigues al carrer
Bellaire, 1
Llicència d'obres Concedir llicència per a enderroc d'edifici al passeig d'en
Blay, 7
Joventut /

Sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció en concepte
d’adquisició de material esportiu.

