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Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Adjudicar a l’empresa Besora SL els treballs de modificació

d’una finestra de l’aula 10 (psicomotricitat) de la Llar
d’Infants Sant Pere Màrtir

Contractació Contractar amb l’empresa Tècnica i Gestió Girona SL els treballs
 de coordinació de seguretat i salut de les obres d’urbanització
 de la calçada Nord de l’accés Nord al Pla de Dalt. Fase 2
(Etapes 1 i 2)

Contractació Contractar amb l’empresa Quibac SA la revisió dels parallamps
instal·lats als edificis de l’Escola Sant Roc i l’Escola Pla de
Dalt

Contractació Contractar amb l’empresa Electricitat Marcel·lí - Elmar els
treballs relatis al canvi de magnetotermic general  Escola
Oficial d’Idiomes -edifici Av. Sant Joan de les Abadesses, núm.
20-22

Compres Adquirir d'Inforolot SA una impressora

Compres Adquirir de Micrològic SLU material d’informàtica

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, amb
destinació a la Fira de Sant Lluc

Intervenció Aprovar la certificació n.2 de Coempco SA corresponent a les
obres de rehabilitació i reforma de l'edifici de l'Art Cristià
fase 3

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

Ingressos Aprovar les liquidacions de noves altes d’escombraries
particulars per aquest exercici 2004

Ingressos Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 3r i 4t.
trimestre en concepte de taxa d’escombraries empresarials
exercici 2003

Personal Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’AMO i
l'AIO a diversos alumnes de batxillerat

Personal Aprovar el conveni de Cooperació Educativa a subscriure entre
aquest Ajuntament i la Universitat Politècnica de Catalunya per
a la realització de pràctiques

Llocs públics Autoritzar  la no-assistència  al mercat durant dos mesos a
partir del 05/07/04 d’acord amb l’article 22 de l’ordenança
municipal reguladora del mercat setmanal,  a una titular d’una
parada del mercat setmanal del dilluns.

Llocs públics Autoritzar una parada al mercat setmanal del dilluns a la ciutat
 d’Olot,amb efectes econòmics i administratius el proper 1/01/05

Cooperació Aprovar els plecs de condicions que regiran la cessió de locals
socials municipals a les associacions de veïns de Benavent,
Bonavista, barri de la Caixa, Montolivet, Sant Cristòfor i Mas
Bernat; i Sant Miquel.

Urbanisme Aprovar inicialment la modificació puntual del Pla parcial de La
 Creu

Urbanisme Aprovar l’annex al projecte d’urbanització del Pla parcial del
sector 3 de Batet

Urbanisme Desestimar el full d’apreuament en relació a l’expropiació d’un
terreny afectat com espai lliure públic dins el sistema urbà i
amb la doble condició de Parc Urbà i Parc Local, situat a
l’avinguda de Santa Coloma (La Solfa).



Urbanisme Sol·licitar al departament de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya una subvenci per al projecte
d’instal·lació de sistema solar per a aigua calenta a la llar
d’infants de Sant Miquel d’Olot

Llicència d'obres Concedir llicència per a enderroc casa i cabana a l'avinguda
Sta. Coloma

Llicència d'obres Concedir  llicència per a construcció de 4 habitatges
unifamiliars aparellats al carrer Gúbia, 4,6,8,10

Llicència d'obres Concedir llicència per a Rehabilitació edifici a l'avinguda Onze
 de Setembre, 16

IME / Ensenyament Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot,
el Departament d’Educació i de Treball i Indústria de la
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa,
per a la realització d’accions d’informació, orientació i
formació per a joves desescolaritzats i en atur; corresponent a
l’any 2004.


