
Data Acord: 16/03/2005

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1/03/05 el

servei de notificacions d’aquest Ajuntament adjudicat a
l’empresa DistriOlot SL

Contractació Contractar amb l’empresa ABS Informàtica SL  el servei de
manteniment i suport  d'aplicacions del Cadastre

Contractació Adjudicar a l’empresa Pere Boada Comas SL els treballs de
reposició de paviment del Passeig de Blay (d’acord amb l’informe
 de l’enginyer municipal)

Contractació Adjudicar a l’empresa Pere Boada Comas SL les  obres del
projecte de pavimentació de la vorera Est de la carretera de
Sant Joan de les Abadesses . Tram: Avinguda Eurpora-Pont del
Riudaura

Contractació Contractar amb J.M. García Comas els treballs de coordinació de
seguretat i salut de les obres del projecte d’urbanització del
carrer Santa Sabina. Fase 1

Contractació Aprovar el conveni a subscriure entre aquest Ajuntament i
l’empresa Ramon Barcons, SL per la cessió a precari a favor
d’aquest Ajuntament d’un terreny situat al carrer Mirador

Compres Adquirir de la casa Pantaleoni Hnos.SL Uniform vestuari amb
destí al personal de la Policia Municipal

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses (Inforolot -
Agustí CM)

Intervenció Aprovar les certificacions següents:
- de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponents a
 les obres d’obertura finestra interior CEIP Volcà Bisaroques
- n.1 d’UTE Àrids Vilanna - Coempco corresponents a les obres
d’urbanització de les Fonts
- de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponents a
 les obres de modificació obertura aula pintura Escola Municipal
 d'Expressió
- de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponents a
 la instal·lació barana accés recepció finestra única Ajuntament
 d'Olot
- n.3 de Bassegoda Construccions SL corresponents a l’ampliació
reforç estructura altell aula Expressió Escola d'Art

Intervenció Autoritzar l’endossament de factures d’Aluminis i Serralleria
Deri SL a la Caja Madrid

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

Ingressos Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobre l’increment
  del valor dels terrenys de naturalesa urbana

Recaptació Aprovació nous càrrecs al Servei de Recaptació del Consell
Comarcal de la Garrotxa, deutes tributaris i no tributaris, de
deutors a la Hisenda municipal, amb domicili a la comarca

Cultura / ICCO Sol·licitar al director general del Patrimoni Cultural del
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, la
subvenció, en matèria de descripció documental per a l’Arxiu
d’Imatges d’Olot, per realitzar durant l’any 2005.

Urbanisme Aprovar inicialment la Modificació del Projecte d’urbanització
del Pla parcial de la Creu redactat per Vayreda-Arquitectes.

Urbanisme Aprovar definitivament el conveni urbanístic del Polígon
d’actuació 14.01 de Sant Andreu.



Urbanisme Aprovar definitivament el conveni urbanístic del Polígon
d’actuació 02.02 a l’Av. de Galícia.

Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte de reparcel·lació urbanística
 del Polígon d’actuació 01.11 de la Plaça Balmes.

Llicència d'obres Concedir llicència per a renovació de llicència d'edificació amb
 modificació de projecte de construcció d'edifici plurifamiliar,
 aparcaments i locals al carrer Ignasi Buxo Gou, 4 - 8 - 12 I 16
 / bloc "C"

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar
entre mitgeres al carrer Compositor Casanovas, 2, B, 2a

Llicència d'obres Concedir llicència per a tancament de porxo i pavimentació en
habitatge unifamiliar a l'avinguda Batlló, 10

Llicència d'obres Concedir llicència per a legalització obres d'adequació de local
 comercial a la carretera les Tries, 5, 1a

Joventut / Concórrer en la convocatòria d’ajuts aprovada pel Ple de la
Diputació de Girona en sessió del dia 21/12/04 per activitats
culturals de caràcter general amb els següents projectes:
Concurs de música Lligamosques 2005, Festival La Ruleta 2005,
Festival de Hip-hop El carrer parla

Contractació Urgència. Contractar amb l’empresa Arico Forest SL els treballs
de subministrament i plantació d’arbrat i restauració del parc
de Malatosquer

Contractació Urgència. Ampliar el servei de neteja dels locals del Bloc C,
adjudicat a l’empresa Catalunya Neta SL amb la neteja de les
dependències destinades a l’Observatori Català del Paisatge,
ubicades a l’edifici Hospici, amb efectes del dia 17/03/05  i
fins el 31/12/05

Contractació Urgència. Cedir l’ús per temps indefinit i a precari, de
l’edifici propietat municipal, Can Montsà, situat al carrer
Fontanella número 3, a la Fundació d’Estudis Superiors, FES, per
 a les activitats que li són pròpies.


