
Data Acord: 22/12/2004

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Llocs públics Autoritzar a J.López de Benito per a ser titular d’ una parada

al mercat setmanal del dilluns a la ciutat d’ Olot, amb efectes
econòmics i administratius el proper 01/01/05 acordat en la
reunió de comissió de mercats.

Contractació Contractar amb Tècnica i Gestió Girona SL els treballs de
coordinació de seguretat i saluts de les obres del projecte
d’urbanització de la calçada Nord accés Nord al Pla de Dalt.
Fase 2 (Etapes 3 i 4)

Contractació Contractar amb J.M. García Comas els treballs de coordinació de
seguretat i salut de les obres del projecte d’urbanització del
polígon B del Pla Parcial Les Fonts. Fase 1

Contractació Contractar amb  J.M. García Comas  els treballs de coordinació
de seguretat i salut de les obres del projecte de rehabilitació
i millora de la plaça Clarà. Fase 1:voreres

Contractació Contractar amb Mecanica Industrial Olot SL MEIN  els treballs
relatius al subministrament de la lona per cobrir el pati de
l’edifici Hospici , així com el servei de manteniment durant
l’any 2005

Contractació Adjudicar a J.Aumatell Colom els treballs relatius a la redacció
 del projecte d’enderroc de la casa situada al carrer Roser,
núm. 24, així com els treballs següents: direcció enderroc ,
direcció treballs construcció tanca provisional a la façana
carrer Roser, aprovació pla de seguretat i salut, coordinació
treballs de seguretat i salut

Contractació Contractar amb l’empresa Construccions Tubert SL els treballs
extres de les obres de rehabilitació dels ràfecs i terrasses de
l’edifici de la plaça Mercat

Contractació Adjudicar a l’empresa Pere Boada Comas SL els treballs de
puntuals de millora de la piscina municipal

Contractació Adjudicar a l’empresa Aluminis i Serralleria Deri SL les obres
de millora coberta ala Nord de la piscina municipal

Contractació Contractar amb l’empresa Construccions J.Pallàs SL els treballs
puntuals de millora als lavabos i dutxes del gimnàs de la
piscina municipal

Contractació Contractar amb l’empresa Serralleria Gallardo Vila els treballs
de restauració de la reixa de la glorieta del Parc Nou

Contractació Contractar amb l’empresa Fusta i complements J.Palomé el
subministrament de de fusta tractada per tal de restaurar els
graons que donen accés a la glorieta del parc Nou.

Contractació Contractar amb l’empresa Hiper Decoració Olot el subministrament
 de la pintura necessària per a la restauració de la glorieta
del parc Nou.

Contractació Contractar amb l’empresa VRIKSA Guillem Arribas Quintana els
treballs de tala d'acàcies situades a l’espai de la glorieta del
 parc Nou

Compres Adquirir de la casa Alyza Internacional el subministrament d’una
 taula de ping-pong antivandàlica  amb destí al parc de infantil
 del barri de Bonavista

Compres Adquirir de la casa Sociedad Cooperativa La Unión cadires
plegables

Compres Adquirir de la casa Metalco  tanques de senyalització grogues

Compres Adquirir  taules  de la casa Resol

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses



Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Aprovar la certificació n.1 de Coempco SA corresponent a les
obres de rehabilitació i reforma edifici Art Cristià fase
complementària 3

Intervenció Aprovar les certificacions següents:
- n.1 de Pere Boada Comas SL corresponent a les obres de
rehabilitació paviments places Sant Francesc i Verge del Portal
- de liquidació de Construccions J.Pallàs SL corresponent a les
obres de millora pati CEIP Escola Llar
- de liquidació de Construccions Tubert SL corresponent a les
obres de rehabilitació ràfecs i terrasses edifici Plaça mercat

Intervenció Aprovar les certificacions següents:
- de liquidació de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres de
construcció calçada nord accés nord Pla de dalt fase 2 etapes 3
i 4
- n.4 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres de construcció
 calçada nord accés nord Pla de Dalt

Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Coempco SA
corresponent a les obres de rehabilitació i reforma Art Cristià

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació de Sords de la Garrotxa

Intervenció Concedir un ajut econòmic al Club Bàsquet Olot

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació de veïns Sant Roc

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació Juvenil Esplai El Carme

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’A.E. Nostra Dona del Tura

Intervenció Concedir un ajut econòmic a Esplais de la Garrotxa

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Cultura de la
Generalitat, amb destinació a les Festes del Tura 2004

Intervenció Ratificació aprovació modificacions

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

Ingressos Aprovació annex 1-04 taxa escombraries particulars exercici 2004

Ingressos Comparèixer en el procediment ordinari 598/2004 contra la
resolució de l’Ajuntament d’Olot de 15/09/04

Ingressos Convalidació decret d'Alcaldia de data 10/12/04 corresponent a
l'aprovació  de liquidacions d'altes del 1r, 2n i 3r trimestre
de l'Impost d'Activitats Econòmiques corresponent a l'exercici
2004.

Personal Aprovar les bases que han de regir la convocatòria per a la
provisió pel sistema de concurs en torn restringit mitjançant
mobilitat interna, d’una plaça d’auxiliar administratiu/iva.

Via Pública Traslladar els contenidors d’escombraries que actualment estan
situats a la cantonada de la Plaça Palau amb el c. Llosa a la
illeta pintada al terra del centre de la Plaça Palau que
delimita la zona de càrrega i descàrrega

Urbanisme Aprovar inicialment el Projecte de reparcel·lació voluntària del
 Polígon d’actuació 15.08 al passeig de Sant  Roc i carrers
Ramon i Cajal i Sabadell, redactat pels arquitectes Mònica
Rovira Lliberia i Emili Salavedra Espigol, d’acord amb l’informe
 emès pels serveis tècnics municipals.



Urbanisme Aprovar definitivament la Modificació del Projecte de
reparcel·lació del Polígon II del Pla parcial del sector 3 de
Batet,

Urbanisme Aprovar definitivament el conveni en ordre a les obres de
construcció del col·lector i emissari d’aigües pluvials a l’Av.
Pla de Dalt. Fase 3ª i el de les obres d’articulació del canvi
de secció de calçada al tram c/ arada. Límit Nord del Polígon A
del Pla parcial Pla de Dalt.

Urbanisme Aprovar el Projecte complementari  de l’Espai Jove Núria al
carrer del Carme núm. 8, redactat pels serveis tècnics
municipals.

Urbanisme Comparèixer en el recurs ordinari 607/2004 interposat contra
l’acord de la Junta de Govern Local de l’Ajuntament d’Olot del
dia 22/09/04

Urbanisme Aprovar el conveni de col·laboració amb la Direcció General
d’Arquitectura i Habitatge en orde al manteniment de l’Oficina
de Rehabiitació per a l’any 2004.

Medi Ambient / Sol·licitar de la Diputació de Girona una subvenció amb destí a
l’execució de les actuacions previstes dins el Pla d’Acció Local
 per a la Sostenibilitat (PALS) d’Olot.

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar entre mitgeres a l'avinguda Sant Jordi, 84

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció de mur de contenció, rampa
i tanca al carrer Terrassa, 11

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma i ampliació d'edifici per a
centre d'atenció diurna al carrer Sant Cristòfor

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat al carrer Comanegra, 11

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'un centre de
transformació al carrer Terrassa

Llicència d'obres Concedir llicència per a ampliació de porxo d'habitatge al
carrer Iu Pascual, 18

Llicència d'obres Concedir llicència a avinguda València, 1

Llicència d'obres Denegar llicència per a rehabilitació i ampliació d'edifici
plurifamiliar entre mitgeres de 6 habitatges i 1 local al carrer
 Sant Ferriol, 12


