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Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Ratificar el Decret de l’Alcaldia del dia 3/09/04, pel qual

s’adjudica a l’empresa Dominnova,SLL els treballs d’instal·lació
 d’un sistema de captació d’energia solar per a aigua calenta a
la Llar d’Infants Sant Miquel

Contractació Adjudicar a l’empresa Trama Tecnoambiental SL la direcció d’obra
 dels treballs d’instal·lació d’un sistema de captació d’energia
 solar per a aigua calenta a la Llar d’Infants de Sant Miquel

Contractació Adjudicar  a l’empresa CECAM la realització d’un estudi
geotècnic per a la determinació de la qualitat dels sols, Pla
Parcial La Guardiola

Contractació Contractar amb l’empresa LGAI els treballs complementaris
(adquisició de cartografia 3 D de l’ICC)  de l’estudi
d’implantació xarxa UMTS al municipi d’Olot

Contractació Prorrogar pel termini d’un 1 any amb efectes del dia 29/08/04,
el contracte de suport i actualitzacions dels serveis: Oracle
Database Standard Edition-Processor Perpetual, Internet
Application, Internet Developer Suite

Compres Adquirir de Rossell Electrònica SL bateries

Contractació Contractar amb Cortidecor els treballs de subministrament i
reparació de diverses cortines enrotllables de la Biblioteca
Marià Vayreda

Contractació Contractar amb l’empresa Vayreda, Bassols, Casabó y cía, SL els
treballs de restauració dels gegants d’Olot, els cavallets i els
 cabeçuts amb motiu de les Festes del Tura 2004

Compres Adquirir de l’empresa Ranking SL material esportiu

Compres Adquirir de la casa Estanys Blaus SL, software

Compres Adquirir de la casa Inforolot SL una impressora

Compres Adquirir de la casa Infoself Olot SL 2 monitors

Intervenció Aprovar una relació de despeses

Intervenció Aprovar les certificacions següents:
- de liquidació de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres
de construcció murets estabilització terres pati escola CEIP
Volcà Bisaroques
- n.2 de Rubau Tarrés corresponent a les obres de construcció de
 la calçada nord accés nord al Pla de Dalt
- n.1 de Rubau Tarrés corresponent a les obres d’urbanització de
 la calçada nord accés nord al Pla de Dalt fase 2 etapes 1 i 2

Intervenció Concedir un ajut econòmic a AMIPA Escola Joan XXIII

Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Voleibol Olot

Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre d'Esplai el Carme

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

Recaptació Resoldre recurs de reposició interposat per Boxwoods SA

Via Pública Aprovació d'un model de tarjeta d'aparcament

Via Pública Al costat de la sortida de vehicles de la comunitat del núm. 25
del carrer Estires reconvertir la plaça d'aparcament en
aparcaments per a ciclomotor



Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació del polígon
d’actuació 15.01 carretera de Riudaura- carrer Setrill

Urbanisme Aprovar inicialment l’escriptura de reparcel·lació voluntària de
 Ca n’Elies, carrer Alacant i avinguda Santa Coloma

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat al carrer Garbí, 4

Llicència d'obres Concedir llicència  per a reforma i ampliació d'habitatge situat
 al carrer Pau Casals, 8

Llicència d'obres Concedir llicència  per a reforma i ampliació de local per a
magatzem de material elèctric al carrer Puig Roig, 10, 1

Llicència d'obres Concedir llicència per a ampliació d'habitatge al carrer Hipòlit
 Lázaro, 38

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma interior de centre d'educació
especial al carrer Sant Cristòfor, 1

Llicència d'obres Denegar l'aprovació de l'avantprojecte de construcció  d'un
habitatge familiar amb garatge al paratge de Batet

Llicència d'obres Aprovar el canvi del terme "reforma" pel de "rehabilitació"
d'edifici per a tres habitatges unifamiliars entre mitgeres al
c. Freixe, núm. 64-66

Medi Ambient / Aprovació dels Plans de Treball següents:
-  Dinamització dels Horts Urbans
- Gestor energètic
I  sol·licitud de subvenció al Departament de Treball per la
contractació de dos AODL que desenvolupin els esmentats Plans de
 Treball.


