
Data Acord: 09/02/2005

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Procedir  al pagament dels honoraris per a la realització

escriptures de reparcel·lació del Pla Parcial Les Fonts

Contractació Contractar amb CECAM els treballs relatius a un estudi geotècnic
  per a la rehabilitació de l’edifici del carrer Fontanella,
núms.1-3

Contractació Prorrogar pel termini d’un any  amb efectes del dia 1/01/05 el
contracte subscrit amb Sistemes Tècnics Ofimàtics SL per serveis
 de manteniment

Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/05 el
contracte subscrit amb l’empresa Rifer el servei de manteniment
dels rellotges instal·lats a: Sant Esteve, Ajuntament i Batet

Contractació Prorrogar i ampliar  pel termini d’un any amb efectes del dia
1/01/05 el contracte subscrit amb l’empresa Igfa SA per al
servei de recollida selectiva de paper i cartró d’origen
comercial

Contractació Prorrogar el conveni subscrit en data 18/03/94 entre aquest
Ajuntament i  La Fageda S.Coop. C.Lda relatiu al servei de
manteniment del Parc Nou,  per un termini des de l’1/01 al
31/12/05

Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/05 el
conveni subscrit en data 19/01/01 entre aquest Ajuntament i La
Fageda S. Coop. C. Lda per a la inserció laboral de les persones
 malaltes mentals per  a la realització de treballs de
jardineria sector riu Fluvià.

Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/05 el
conveni subscrit en data 19/01/01 entre aquest Ajuntament i La
Fageda S.Coop. C. Lda per a la inserció laboral de les persones
malaltes mentals per a la realització de diversos treballs de
jardineria sector entrades d’Olot  i eixos.

Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/05 el
conveni subscrit en data 26/02/01 entre aquest Ajuntament  i La
Fageda S.Coop. C. Lda  per a la inserció laboral de les persones
 malaltes mentals per a la realització de diversos treballs de
jardineria sector Nucli Antic.

Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/01/05 el
conveni subscrit amb La Fageda S.Coop. C. Lda en data 21/04/04
per a la inserció laboral de les persones malaltes mentals per a
 la realització de treballs de manteniment de les diverses
instal·lacions de l’àrea d’esports.

Contractació Procedir a la realització de les subscripcions corresponents a
les diferents dependències municipals per a l’any 2005.

Compres Adquirir de Cesva Instruments SL un calibrador sonor  amb destí
a la Policia Municipal

Compres Adquirir de la casa Viprosersa plaques de gual permanent

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Direcció General de
Carreteres amb destinació a la neteja i manteniment de les
carreteres i vies de comunicació afectades per les nevades

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada pel Departament de Benestar i
Família amb destinació al projecte del Centre Obert

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea de Cultura amb
destinació a la promoció de música de cobla pel 2005



Ingressos Aprovació bases per a la sol·licitud de reducció de la taxa
municipal de recollida d'escombraries domiciliàries exercici
2005

Ingressos Aprovació bases per a la sol·licitud de reducció de la taxa
municipal de recollida d'escombraries domiciliàries per a les
vivendes ubicades en sòl rústic exercici 2005

Promoció Informar favorablement la proposta d’increment de tarifes
urbanes presentada pel col·lectiu de taxistes de la ciutat
d’Olot, per a l’any 2005

Via Pública Aprovar la instal·lació de 18 monòlits d'expressió ciutadana

Urbanisme Aprovar el Projecte de reforma d’obertura façana Est, planta
baixa aula informàtica Escola d’Adults a l’avinguda Estació,
redactat pels serveis tècnics municipals.

Llicència d'obres Concedir llicència per a 1a fase construcció edifici
plurifamiliar entre mitgeres de 6 habitatges, 2 locals i
aparcaments a la carretera Sant Joan les Abadesses, 27

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció de garatges en filera al
carrer Til·ler, 8A, 8B, 8C, 10A, 10B, 10C, 12A, 12B

Llicència d'obres Concedir llicència per a abassegament de terres al Mas Passavent

Llicència d'obres Denegar llicència per a legalització instal·lació aire
condicionat

Llicència d'obres Concedir llicència per a renovació llicència obres enderroc
d'edificis al passeig Sant Roc, 2

Cultura / ICCO Acceptar en concepte de donació, i amb destí al Museu Comarcal
de la Garrotxa una obra cedida per la família
Planagumà-Vallsquer.

Governació Ampliar en una hora l’horari màxim de tancament dels
establiments públics de la ciutat d’Olot, durant els dies 11 i
12 de febrer, festivitat de Carnaval; el dia 23 de juny, vigília
 de Sant Joan; els 7, 8, 9 i 10 de setembre, amb motiu de les
Festes del Tura; els dies 24, 25 i 31 de desembre i 5 de gener
de 2006, amb motiu de les Festes de Nadal i Reis.


