
Data Acord: 27/07/2005

Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Fixar amb efectes del dia 1/07/05, el preu de la renda mensual

del local de Joventut ubicat a l’edifici de l’antic Cinema Núria
 del carrer del Carme, núm. 8, propietat de la societat civil
Salt del Brull, SCC

Contractació Procedir a la venda dels vehicles i ciclomotors que es troben
abandonats al dipòsit municipal a l’empresa Inter-Car Bas SL

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses.

Intervenció Aprovar les certificacions següents:
- de liquidació de Construccions Metàl·liques Bellapart SA
corresponent a la rehabilitació i millores de la Biblioteca
Municipal Marià Vayreda
- de liquidació d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponent a
les obres de millores coberta Piscina Municipal
- de liquidació de Construccions J.Pallàs SL corresponent als
treballs de millores dutxes gimnàs Piscina Municipal
- n.1 de Coempco SA corresponent a les obres de rehabilitació i
reforma edifici Art Cristià fase 4

Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Coempco SA
corresponent a les obres de rehabilitació i reforma edifici Art
Cristià fase 4  al Banc de Bilbao Argentaria

Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació de liquidació
d’Aluminis i Serralleria Deri SL corresponent a les obres de
reparació tanca artística de la Torre Malagrida al Santander
Central Hispà

Intervenció Concedir l’ajut econòmic a l’Associació Cultural Rialles Olot

Intervenció Concedir l’ajut econòmic a l’Assoc.Olotina Amics del Porc i del
Xai

Intervenció Concedir l’ajut econòmic a la Penya dels Gats de Sant Miquel

Intervenció Concedir un ajut econòmic a la Penya Carnavalesca els Marrinxos

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Assoc.Familiars i Amics Residència
 Montsacopa

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Assoc.Juvenil Almogàvers
Garrotxins

Intervenció Concedir un ajut econòmic a Xerrics d'Olot

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Assoc. Cultural Sardanista Flor de
 Fajol

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Agrupació Sardanista Olot

Intervenció Concedir un ajut econòmic a Fent Amics Nostàlgics dels seixanta

Intervenció Acceptar la subvenció atorgada pel Dept.Relacions Institucionals
 i Participació de la Generalitat

Cementiri Adquirir els drets funeraris a perpetuïtat del cementiri
municipal, a aquells titulars dels mateixos, que han manifestat
la seva voluntat de vendre’ls.

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma de la planta baixa d'un
habitatge unifamiliar al carrer Isaac Albeniz, 18

Llicència d'obres Concedir llicència per a reforma vestidors, a la plaça Clarà 9

Llicència d'obres Concedir llicència per a rehabilitació edifici plurifamiliar per
 a 6 habitatges al carrer Sant Rafel, 8



Llicència d'obres Concedir llicència per a renovació llicència obres per adequació
 d'edifici per oficines al carrer Notari Closells, 6

Llicència d'obres Concedir llicència per a construcció d'habitatge unifamiliar
aïllat a la Falda Montolivet 16

Llicència d'obres Concedir llicència per  a pròrroga llicència obres construcció
de 7 habitatges al carrer Sembrador 24

Llicència d'obres Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en edifici
d'habitatges al carrer Pou del Glaç 26

Llicència d'obres Denegar la llicència per a construcció edifici plurifamiliar al
carrer Bonaire 17

Llicència d'obres Donar compte a la Junta de Govern Local de l’informe emès per
l’arquitecte municipal en relació a  la sol.licitud de
legalització d’obres segons modificació de projecte de reforma i
 ampliació de cabana per rehabilitar-la  com habitatge a Cal
Ninyo de Batet

Personal Contractar laboralment i amb caràcter temporal,  a diversos
monitors, adscrits a l'àrea de Joventut, dins el marc de la
campanya Estiu Riu, en el marc de la campanya Estiu Riu 2005,

IME / Ensenyament Urgència. Renunciar formalment a la convocatòria de subvenció en
 el marc de la qual s’està tramitant l’expedient per a
l’ampliació de la Llar d’Infants de Sant Pere Màrtir de la
nostra ciutat, i demanar al Departament d’Educació la
reproducció de tota la documentació al nou expedient obert a
l’empara del nou programa de subvencions convocat per l’Ordre
EDC/236/2005, de 26 de maig i assumir el compromís d’ultimar les
 obres si es concedeix la nova subvenció.

Joventut / Urgència.- Donar compte de la resolució  per la que s’adjudiquen
 les barraques de les Festes del Tura 2005  i el servei de
neteja de gots reciclables

Medi Ambient / Urgència. Cedir al Departament de Medi Ambient i Habitatge de la
 Generalitat de Catalunya, l’ús de l’arrendament de les
instal·lacions de la piscifactoria del Molí de les Fonts, que
s’utilitzen com a viver d’espècies; pel termini restant de
vigència del lloguer.


