Data Acord:

26/01/2005

Òrgan

Junta de Govern Local ordinària

Descripció:

Explicació:

Contractació

Augmentar en un 3,2% i amb efectes del dia 1/01/05 el contracte
d’arrendament del local situat a la planta sòtanos i planta
baixa de la casa núm. 20 del carrer Bonaire i destinat a Centre
d’Esplai Garbuig

Contractació

Augmentar en un 3,2% i amb efectes del dia 1/01/05 el preu de
cessió d’un terreny situat a la zona de Masbernat, destinat a la
instal·lació d’un centre reemissor.

Contractació

Augmentar en un 3,2% i amb efectes del dia 1/01/05 el preu de
l’autorització per a la instal·lació d’una antena-repetidor de
comunicacions radiofòniques de la Policia Municipal.

Contractació

Augmentar en un 3,2% i amb efectes del dia 1/01/05 el preu de
l’arrendament del local situat a l’avinguda Sant Joan de les
Abadesses, núm. 20-22, destinat a dependències de l’Escola
Municipal d’Expressió i aules PTT

Contractació

Augmentar en un 3,2% i amb efectes del dia 4/01/05 el preu de
l’arrendament d’una superfície a la zona del Carme amb destí a
aparcament de vehicles.

Contractació

Augmentar en un 3,2% i amb efectes del dia 1/01/ 05 el preu de
l’arrendament del local situat a la planta baixa de la casa núm.
15 del carrer Bisbe Lorenzana, destinat a seu de l’Institut
Municipal de Promoció de la Ciutat

Contractació

Augmentar en un 3,2% i amb efectes del dia 1/01/05 el preu del
lloguer per a l’ocupació d’un camí d’accés per a vianants a Sant
Francesc.

Contractació

Fixar el cànon anual corresponent a l’any 2005 (gener a octubre)
a satisfer pel concessionari de l’explotació del quiosc de
premsa i varis de la plaça Clarà.

Contractació

Fixar el cànon anual corresponent a l’any 2005 (gener a juny) a
satisfer pel concessionari de l’explotació del quiosc de llamins
del passeig de Blay d’aquesta Ciutat.

Contractació

Fixar el cànon anual corresponent a l’any 2005 de la concessió
de l’explotació d’un quiosc-bar al pont de les Móres

Contractació

Fixar l’import per a l’any 2005 del servei de conservació i
manteniment de les instal·lacions semafòriques de la Ciutat
d’Olot, adjudicat a Bonal empresa de serveis elèctrics i
electrònics SA

Contractació

Fixar l’import de la concessió per a la utilització i
explotació d’un bar al Casal dels Volcans per a l’any 2005.

Contractació

Fixar el preu de la cessió d’ús en arrendament d’un local de les
sitges a l’Estació d’Olot per a l’any 2005.

Contractació

Fixar l’import de la concessió per a la utilització i explotació
d’un gimnàs ubicat a la piscina municipal d’Olot per a l’any
2005.

Contractació

Fixar l’import del cànon corresponent a l’any 2005 de la
concessió d’ús d’un terreny municipal ubicat al Parc Urbà de
Sant Roc.

Contractació

Fixar el preu per a l’any 2005 del cànon addicional per a la
concessió d’ús d’un terreny municipal per a la instal·lació
d’una estació de servei i edifici annex.

Contractació

Fixar l’import de la concessió del servei de transport públic
d’Olot per a l’any 2005.

Contractació

Fixar per l’any 2005 els preus del servei de manteniment,
recàrrega i retimbrat dels extintors instal·lats als edificis
municipals.

Contractació

Augmentar en un 3,2% i amb efectes del dia 1/01/05, l’import del
contracte subscrit amb l’empresa Llimpiolot SC per a la
prestació del servei de neteja dels locals i edificis municipals
del bloc D.

Contractació

Augmentar
contracte
prestació
inclosos

en un 3,2% i amb efectes del dia 1/01/05 el preu del
subscrit amb l’empresa Catalunya Neta SL per a la
del servei de neteja dels locals i edificis municipals
en el bloc A.

Contractació

Augmentar
contracte
prestació
inclosos

en un 3,2% i amb efectes del dia 1/01/05 el preu del
subscrit amb l’empresa Catalunya Neta SL per a la
del servei de neteja dels locals i edificis municipals
en el bloc C.

Contractació

Augmentar en un 3,2% i 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

Aprovar el conveni subscrit entre aquest Ajuntament i Bassols
Energia SA per a l’intercanvi d’informació cartogràfica .

Contractació

Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure entre aquest
Ajuntament i el Col·lectiu de Cinema Independent de la Garrotxa
(COCIGA) per a la col·laboració tècnica amb l’Arxiu d’Imatges
Olot (AIO).

Contractació

Contractar amb C.Casanovas Sarsanedas els treballs relatius a la
realització del monument Als Vençuts· Fase 2, la ubicació del
qual és al Camí de la Teuleria

Contractació

Contractar les obres complementàries de construcció de la
calçada Nord de l’accés Nord al Pla de Dalt

Contractació

Concedir a l’empresa Bonal SA una pròrroga fins el dia 8/02/05
per a finalitzar l’execució de les obres de millora de les
instal·lacions semafòriques de la Ciutat d’Olot.

Intervenció

Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció

Aprovar les certificacions següents:
- de liquidació de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres de
construcció calçada nord accés nord Pla de Dalt
- n.5 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres de construcció
calçada nord accés nord Pla de Dalt

Intervenció

Avançament de tresoreria a l’entitat Músics Associats d’Olot per
l’organització de la roda musical 2005

Ingressos

Aprovació padró exaccions d'activitat exercici 2005

Ingressos

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

Ingressos

Aprovar el padró del mercat del dilluns exercici 2005

Via Pública

Senyalitzar tres passos de vianants als següents carrers: un al
carrer Doctor Masmitjà amb carrer Macarnau, un altre al carrer
Macarnau just abans del carrer Masmitjà i un tercer al carrer
Germanes Fradera amb el carrer Macarnau.

Via Pública

Senyalitzar una zona de càrrega i descàrrega pública davant el
núm. 67 de la Ctra. de les Tries

Via Pública

Senyalitzar un aparcament per a minusvàlids davant l’habitatge
núm. 72 del carrer Sabadell

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció de 7 habitatges
unifamiliars en filera al carrer del Puig, 15,17,19,21,23,25 i
27.

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar en testera al carrer Josep Maria Mir Mas de Xexàs,
47
Llicència d'obres Concedir llicència per a legalització de moviment de terres al
carrer Pintor Joaquim Marsillach, 15
Llicència d'obres Concedir llicència per a enderroc d'edifici al carrer Marià
Jolis Pellicer, 36
Llicència d'obres Concedir llicència per a legaització obres d'adequació d'edifici
industrial a l'avinguda Malatosquer, 15

