
Data Acord: 09/03/2005

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Alcaldia Declaració de l’11 de març en record a les víctimes i contra el

terrorisme

Contractació Adjudicar a l’empresa Pere Boada Comas SL les obres
d’arranjament puntual de les patologies de la porxada del carrer
 Geranis. Fase 1 (reparació voltes) i Fase 2 (reparació sòcol
pedra)

Contractació Adjudicar a l’empresa Aluminis i Serralleria Deri SL els
treballs de reparació de la tanca artística forjada de la façana
 principal de l’edifici Torre Malagrida

Contractació Requerir  l’empresa Gumin SL per tal que d’acord amb el
contracte signat, procedeixi a la liquidació del cànon anual
corresponent a l’aparcament subterrani de la plaça Dr. Fàbregas,
 corresponent al termini: 19/03/05 a 18/03/06

Contractació Contractar amb M.Gou Juvinyà, els treballs de redacció del
projecte de legalització del dipòsit de gas-oil de la calefacció
 del CEIP Malagrida

Contractació Comparèixer en el procediment ordinari 55/2005 interposat per
Unió de Pagesos de Catalunya, contra l’acord d’aprovació d’una
Ordenança tipus reguladora de la gestió i aplicació agrícola de
fertilitzants.

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona,
Cooperació esportiva, amb destinació a l’adquisició de material
esportiu

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona, Medi
ambient,  amb destinació a actuacions dins de la campanya "Del
Pla a l'acció"

Intervenció Agrair les aportacions fetes pels ciutadans de la ciutat d’Olot
per a la reconstrucció de la zona del sud-est asiàtic afectada
pel tsunami, i al personal de suport que va fer possible la
celebració dels concerts, i transferir l’import recollit al Fons
 Català de Desenvolupament

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

Ingressos Aprovació acord requeriment

Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte de condicionament i millora
de les infrastructures de serveis i paviments a l’illa
delimitada per les avingudes de València, Catalunya, Balears i
passeig de Barcelona.

Urbanisme Concórrer al concurs públic per a la concessió de subvencions
per a l’execució d’obres de restauració i conservació d’immobles
 de notable valor cultural corresponent als anys 2005-2007, amb
el projecte d’obres d’arranjament de l’antic edifici Hospici
d’Olot, façanes c. Hospici i c. Antoni Llopis.

Llicència d'obres Concedir llicència per a 2a fase construcció habitatge
unifamiliar aparellat (legalització) al carrer Pollancre, 24,B.A

Llicència d'obres Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en edifici
plurifamiliar a l'avinguda Balears, 4

Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació d'edifici per a ús
d'oficina i ús cultural al carrer Fontanella, 26

Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació d'habitatge al passeig
d'en Blay, 47, 1r, 1a



Medi Ambient / Signar un conveni de Cooperació entre l’Ajuntament d’Olot i
l’Institut Català de l’energia, amb l’objectiu de realitzar un
estudi d’enllumenat públic per tal de reduir la contaminació
lumínica municipal així com realitzar dos auditories
energètiques


