
Data Acord: 20/04/2005

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Adjudicar a l’empresa Bassegoda Construccions SL les obres del

projecte de millores accessos  a l’IES Montsacopa

Contractació Contreure  la quantitat corresponent al 50% de l’import
d’adjudicació de les obres de prolongació del carrer Josep M.
Folch i Torres; d’acord amb la clàusula cinquena del conveni
signat entre aquest Ajuntament i el Departament de Política
Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya en
data  17/04/05

Contractació Contractar amb  Manel Bosch i Montse Nogués, Arquitectes els
treballs de direcció d’obres de consolidació de l’estructura de
la coberta del Teatre Principal i adaptació a la normativa. Fase
 1

Contractació Contractar amb Bramon, Sitjà, Bassols i associats SL Arquitectes
 tècnics,  els treballs de redacció de l’estudi de seguretat i
salut de les obres de consolidació estructura coberta Teatre
Principal i adaptació a la normativa vigent. 1ª fase;

Contractació Prorrogar pel termini d’un any, fins el 28 de juny de 2006, la
concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a
la instal·lació d’un quiosc de llamins al Passeig de Blay

Contractació Retirar la personació com a demandat del recurs contenciós
administratiu ordinari, núm. 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, atès que deleguem la defensa i representació dels
 interessos de l’Ajuntament d’Olot en el Consell Comarcal de la
Garrotxa.

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Aprovar les certificacions següents:
- n.1 d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponent a les obres
de millora coberta Piscina Municipal
-  de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponent
als treballs complementaris millores porta emergència Escola
Municipal d'Expressió
- n.2 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres de
rehabilitació i millores plaça Clarà

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per la Diputació de Girona amb
destinació a l’adquisició de fons documental

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

Intervenció Ratificar els termes del Conveni firmat amb l’empresa Gas
Natural SDG, SA el 27/05/99, en relació a diverses qüestions de
tipus fiscal, de facturació i de gestió econòmica en general

Ingressos Resoldre recurs relatiu a la notificació de la quota
individualitzada en concepte de CEM per les obres d'urbanització
 del carrer Santa Sabina

Ingressos Aprovació de la relació individualitzada de quotes a satisfer en
 concepte de contribucions especials de millores per l'obra de
pavimentació de la vorera est de la carretera de St.Joan les
Abadesses,tram c/ Casimir Plana - av. St. Joan



Ingressos Aprovació de la relació individualitzada de quotes a satisfer en
 concepte de contribucions especials de millores per l'obra de
pavimentació de la vorera est de la carretera de St.Joan les
Abadesses, tram avda. Europa - pont del riu Riudaura.

Urbanisme Sol·licitar a la Diputació de Girona un ajut  dins del Fons de
Subvencions 2005, per a l’execució dels projectes de Reforma del
 Teatre Principal d’Olot, primera fase,  i la conservació  de
paviments de calçada de vies públiques per a l’any 2005.

Llicència d'obres Concedir llicència per a 2a fase d'obres de construcció
d'habitatge unifamiliar aïllat al carrer Migjorn, 6 i 7

Llicència d'obres Concedir llicència per a pròrroga de llicència d'obres de reforç
 estructural d'edifici plurifamiliar al carrer Bolós, 13

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'edifici judicial previ
enderroc d'edificis existents a la plaça Can Joanetes, 6

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció de 4 habitatges
unifamiliars en filera a la carretera Vella de Les Preses, 31

Medi Ambient / Atorgament de llicència ambiental (annex II.2) per instal·lació
Jutjats al carrer Mirador, 7


