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Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Contractar amb  Antonio Villarejo Rabadan i M. Rosa Palomé

Prat,SC  diversos treballs topogràfics de les obres
d’urbanització dels polígons d’actuació Campdedeu i Pere Aubert.
 Fase2

Contractació Adjudicar  a Joan Oliveras Darnés i Cristina Ralita Vayreda, els
 treballs relatius a la direcció d’execució material ,
coordinació de projecte i obra i estudi bàsic de seguretat i
salut de les obres de rehabilitació i reforma de l’edifici de
l’Art Cristià. Fase 4

Contractació Adjudicar als arquitectes Josep M. Solà-Morales Capdevila
(Numerobis Arquietectes SL)  Xavier Montsalvatge Pérez  i
Joaquim Vayreda Casadevall els treballs relatius a la redacció
i direcció d’obra del projecte de rehabilitació i reforma de
l’edifici de l’Art Cristià. Fase 4

Compres Adquirir de l’empresa Estanys Blaus SL equipament d’informàtica

Compres Prorrogar el contracte subscrit entre aquest Ajuntament  i
l’empresa Oracle Iberia SRL de suport i actualitzacions dels
productes Oracle: Oracle Database Standard Edition, -Processor
Perpetual,- Internet  -applications, - Internet  Developeer
Suite

Compres Adquirir de la casa Infoself Olot SL impressores

Contractació Prorrogar el contracte subscrit entre aquest Ajuntament i
l’empresa Inforolot SA per al servei de manteniment de PC’s,
accessoris i impressores , que inclou també reparacions de
hardware amb recanvi de material

Contractació Contractar amb l’empresa Sistemes d’Oficina de la Garrotxa i Pla
 de l'Estany SA Canon els treballs de reparació i posta a punt
de les fotocopiadores

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Concedir un ajut econòmic a AMPA IES La Garrotxa

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Assoc. Alumnes IES Garrotxa

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’AMPA CEIP Malagrida

Intervenció Concedir un ajut econòmic al Col·lectiu de mestres de la
Garrotxa

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’AMPA IES Bosc de la Coma

Intervenció Concedir un ajut econòmic a Motor Antic Garrotxa

Intervenció Concedir l’ajut econòmic a l’Assoc. Pensionistes Esplais d'Olot

Intervenció Aprovar la certificació n.1 de Construccions J.Pallàs SL
corresponent a les obres de reforma coberta edifici antigues
escoles Sant Pere Màrtir

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea de Cultura amb
destinació a les activitats de dinamitzacio cultural a les
biblioteques

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea de Cultura, amb
destinació a l’organització del festival de la Ruleta 2005

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea de Cultura, amb
destinació a l’organització del concurs de música Lligamosques
2005

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada per l’Àrea de Cultura, amb
destinació a l’organització del festival hip hop El carrer parla



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

Ingressos Aprovar les liquidacions corresponents a les altes del 4t.
trimestre de l’Impost sobre Activitats Econòmiques exercici 2004

Ingressos Aprovació acord exigència de pagament quotes urbanístiques
polígon d'actuació Campdedéu

Arxiu Aprovar la relació d’alumnes de batxillerat dels diferents IES
d’Olot que desenvoluparan les pràctiques a l’AMO i a l’AIO el
proper mes de juliol de 2005

Urbanisme Aprovar definitivament el Projecte d’urbanització del sector La
Granja redactat per Enginyeria Obrador SL

Urbanisme Aprovar definitivament la Modificació del Projecte de
compensació del Polígon  A del Pla parcial de la Creu-Mas
Bosser.

Urbanisme Aprovar el Projecte de distribució de 2 aules planta P1P. Can
Monsá seu FES i UNED redactat pels serveis tècnics municipals.

Contractació Aprovar el conveni signat entre l’Ajuntament d’Olot i Floret SL
per a l’acabament de les obres d’urbanització del carrer Folch i
 Torres, d’acord amb l’informe emès pels serveis tècnics
municipals.

Llicència d'obres Concedir llicència per a instal·lació provisional de centre de
transformació elèctric a l'avinguda Rei Jaume II, 10

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció edifici plurifamiliar entre
 mitgeres de 9 habitatges i aparcament al carrer Mestre Toldrà,
2

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció de 2 habitatges aparellats
al carrer Volcà Pujalós, 13, B, A

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat a la carretera Santa Pau, 165

Llicència d'obres Concedir llicència per a enderroc de 2 edificis a l'avinguda
Reis Catòlics 33

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma de garatge en habitatge al
carrer Cirerer, 61

Cultura / ICCO Sol·licitar al Consell Executiu de la Generalitat de Catalunya
que declari l’Any Rafel Masó el període setembre de 2006 -
setembre de 2007 i que apliqui aquesta declaració en l’àmbit de
la seva jurisdicció governamental.

Contractació Urgència. Contractar amb  La Fageda S.Coop. C. Ltda. els
treballs de jardineria consistents en la plantació d’una tanca
vegetal  de teix a la carretera de Sant Joan de les Abadesses,


