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Òrgan Junta de Govern Local ordinària

Descripció: Explicació:
Contractació Contractar amb Bassols Coromina Vila CB  l’arrendament de la

planta baixa de l’edifici núm. 20-22 de l’avinguda Sant Joan de
les Abadesses, per a la seva utilització com a dependències de
serveis municipals i d’entitats ciutadanes que aquest Ajuntament
 consideri necessàries.

Intervenció Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció Aprovar les certificacions següents:
- de liquidació de Decor-Baraldés SL corresponent a les obres de
 pintura interior Llar Infants St. Miquel
- de liquidació de Lluís Aulinas SL corresponent a les obres de
pintura interior tres plantes claustres edifici Hospici
- núm. 1 de Bassegoda Construccions SL corresponent a les
obresd’acabats escenari Espai Jove Núria
- de liquidació de Josep Vilanova SA corresponent a les obres
d’escala Rosa dels Vents
- núm. 4 de UTE Àrids Vilanna - Coempco corresponent a les obres
 d’urbanització de les Fonts
- núm. 5 de Rubau Tarrés SA corresponent a les obres de
rehabilitació i millores de la plaça Clarà, fase 1

Intervenció Autoritzar l’endossament de la certificació núm.1 de Bassegoda
construccions SL corresponent als acabats escenari i ampliació
camerins Espai Jove Núria

Intervenció Autoritzar l’endossament de factures de Rosell Electrònica SL  a
 la Caixa de Girona

Intervenció Concedir un ajut econòmic al Centre d'Esplai El Carme

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

Intervenció Concedir un ajut econòmic a l’Associació d'Afectats de síndrome
de fatiga crònica, fibromiàlgia i malalties cròniques de la
Garrotxa

Ingressos Aprovar el padró de l’Impost d'acvititats econòmiques de
l’exercici 2005

Ingressos Aprovar el padró de la taxa d’escombraries domiciliàries, de
l’exercici 2005

Via Pública Senyalitzar un aparcament per a minusvàlids davant del núm. 33
del carrer Farigola.

Via Pública Anul.lar la zona de càrrega i descàrrega que hi a l’Av. Sant
Joan, a l’alçada dels números 6 i 8, i reconvertir-la en zona
d’estacionament, esborrant les marques vials i retirant la
senyalització vertical.

Urbanisme Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la
Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament de la
Presidència i l’Ajuntament d’Olot per a la promoció de l’accés
dels joves a l’habitatge.

Llicència d'obres  Concedir llicència per a 2a fase obres construcció habitatge
unifamiliar aïllat al carrer Tascó, 4

Llicència d'obres Concedir llicència per a ampliació de planta soterrani
d'aparcament al carrer Setrill, 4

Urbanisme Ordenació de volums al carrer Setrill, Carreta, Rebaixinc i
Ctra. De Riudaura

Contractació Contractar amb l’empresa Xilotecma, SL els treballs d’eliminació
 de tèrmits de la planta baixa i primer pis de l’edifici de
l’Escola d’Adults , amb tractament químic de repelència



Ingressos Aprovar la data per baixa corresponent a infraccions de
circulació i parquímetres de l’any 2004

Participació Aprovar el conveni de col·laboració entre aquest Ajuntament i la
 Direcció General de Participació Ciutadana del Departament de
Relacions Institucions i Participació de la Generalitat de
Catalunya, per a la realització del pla de participació
ciutadana promogut per l’Ajuntament d’Olot.


