
Data Acord: 15/12/2004

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Contractar amb l’empresa Intergraph España SA una jornada de

formació versió 5.2 del software GeoMedia Professional

Contractació Contractar amb l’empresa Gironés Bartrina SLL la redacció dels
treballs topogràfics :aixecament en planimetria i altrimetria,
representació elements que defineix el terreny i càlcul en
coordenades UTM diverses zones: Bonavista, Sant Roc, Hostal del
Sol, esla Llar, Sant Miquel,  zona Parc Nou i rotonda Cra. de la
 Canya

Contractació Contractar amb A.Villarejo Rabadan i M. R. Palomé Prat SC els
treballs topogràfics relatius al sector del Pla de Dalt i càlcul
 coordinades UTM

Contractació Contractar amb l’empresa Girmica SL els treballs de reparació de
 la coberta de l’edifici d’aquest Ajuntament
(impermeabilització superficies aigufons planxa galvanitzada
coberta)

Contractació Adjudicar  a J.Aumatell Colom els treballs relatius a  la
redacció del projecte d’enderroc de la casa situada a la
carretera de la Canya, núm. 40, així com direcció d’obra

Contractació Contractar amb l’empresa Cabema SL diversos treballs relatius a
la renovació xarxa de clavegueram del C/Dr. Danés, entre el
carrer Pou del Glaç i Reis Catòlics

Contractació Contractar amb l’empresa Olot Net diversos treballs de neteja i
filmació de la claveguera del carrer Dr. de Coubertin

Contractació Prorrogar per un termini d’un any, amb efectes del dia 1/01/05,
el conveni subscrit en data 10/11/00 entre aquest Ajuntament i
el Consell Comarcal de la Garrotxa, per a l’organització,
conservació i difusió dels fons de l’arxiu del Consell Comarcal
de la Garrotxa i dels de l’arxiu municipal d’Olot.

Intervenció Aprovar un conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i
l’Escola de Dansa Folklòrica de la Garrotxa per a l’adequació
dels serveis sanitaris de l’edifici de les antigues escoles de
Sant Pere Màrtir per a dutxes i vestidors

Intervenció Procedir a l’aportació al Patronat Municipal d'Esports de la
quantitat corresponent als ingressos obtinguts per quotes  i
entrades activitats Estiu Riu 2004.

Intervenció Procedir a l’aportació a l'Institut Municipal d'Educació de la
quantitat corresponent als ingressos per quotes Llars d’estiu de
 l’activitat Estiu Riu 2004

Contractació Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia 1/01/05 ,
el contracte subscrit amb l’empresa Bonal, empresa de serveis
elèctrics i electrònic SA per a la prestació dels serveis de
conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques de
la Ciutat d’Olot.

Contractació Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia  1/01/05 ,
el contracte subscrit amb l’empresa La Bruixa, neteges generals
i manteniments SL per a la prestació del servei de neteja dels
locals i edificis municipals del bloc B.

Contractació Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia 1/01/05 ,
el contracte subscrit amb l’empresa Catalunya Neta SL per a la
prestació del servei de neteja dels locals i edificis municipals
 dels blocs A i C.

Contractació Prorrogar pel termini d’un any, amb efectes del dia 1/01/05 , el
 contracte subscrit amb l’empresa Llimpiolot SC per a la
prestació del servei de neteja dels locals i edificis municipals
 del bloc D.



Compres Adquirir de la casa Inforolot SA una impresora

Compres Adquirir de la casa Micrològic SLU material

Compres Adquirir de la casa Microfusa actualització de programari

Contractació Contractar amb l’empresa Micrològic SLU diversos treballs

Contractació Contractar amb l’empresa Audifilm Brime diversos treballs

Compres Adquirir  de la casa Panda Software, SL, llicències

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Aprovar la certificació de liquidació de Florenci Cos SL
corresponent a les obres de millora sistema de calefacció
Biblioteca Marià Vayreda

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb
destinació a les activitats de dinamització a la biblioteca

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General d'energia
 i mines del Dept. de Treball, indústria, comerç i turisme amb
destí al  projecte de sistema solar per a aigua calenta a la
llar d'infants de Sant Miquel.

Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre Catòlic

Intervenció Concedir un ajut econòmic al Patronat de disminuits psíquics
Joan Sellas Cardelús

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. 04005113 a l’expedient núm. 04005120, ambdós
inclosos

Intervenció Aprovació liquidació del servei d'aigua i clavegueram del 3r
trimestre exercici 2004

Via Pública Traslladar la parada de Bus que actualment està ubicada a l’Av.
Girona, a l’alçada del número 48, i senyalitzar-la
provisionalment entre la cruïlla del c. Sant Miquel i del c.
Mossèn Gelabert; i senyalitzar verticalment el pas de vianants
de l’Av. Girona cantonada amb c. Mossèn Gelabert.

Urbanisme Aprovar el Projecte de Modificació de l’ordenació de trànsit i
senyalització complementària a la implantació de regulació
semafòrica a l’encreuament de l’Avinguda Reis Catòlics, redactat
 pels serveis tècnics municipals.

Urbanisme Aprovar la Memòria valorada de millora als pavellons municipals
d’esports. Rampant adaptat accés exteriors pavelló 2, redactada
pels serveis tècnics municipals

Urbanisme Aprovar el conveni urbanístic signat el dia 19/11/04 en ordre a
la segregació d’una porció de terreny situat al carrer Pep
Ventura d’aquesta ciutat.

Urbanisme Aprovar la quarta fase del Projecte de reforma i rehabilitació
de l’edifici de l’Art Cristià per a Museu dels Sants

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat al carrer Garbí, 28

Llicència d'obres Concedir llicència per a enderroc d'edifici al carrer Macarnau,
15

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma edifici plurifamiliar entre
mitgeres al carrer Mulleras, 32

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres al carrer Sant Miquel, 45



Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció de garatge, local i porxo
al carrer Sant Cristòfor, 38

Llicència d'obres Concedir llicència  per  a obres ampliació de finestra i
legalització substitució de conducte de fums, baixants pluvials
i construcció de barana d'escala al carrer Hortènsies, 5

Llicència d'obres Concedir llicència  per a construcció d'un edifici plurifamiliar
 entre mitgeres de 15 habitatges i aparcaments al carrer
Compositor Josep Vicens, 11 i 13

Llicència d'obres Concedir llicència per a enderroc d'edifici industrial a la
carretera de Riudaura.

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'edifici plurifamiliar
entre mitgeres de 10 habitatges i aparcaments a l'avinguda Sant
Joan, 33, B,B

Urbanisme Aprovar els mòduls de llicències d'obres any 2005

Joventut / Aprovació del programa i del pressupost de la campanya Nadal
Diver 2004, i aprovació del preu públic d'entrada al Nadal Diver


