Data

20/10/2010

Òrgan:

Junta de Govern Local ordinària

Descripció

Explicació

Alcaldia

Demanar als serveis tècnics de la Gerència territorial del
Cadastre de Girona, com a òrgan competent, que d’acord a
la resolució del TEAR i apliqui els criteris de valoració
que es desprenen de l’esmentada sentència a totes aquelles
finques que compleixin les mateixes condicions

Contractació

Aprovar el pla de neteja dels locals i edificis
municipals inclosos en els Blocs A, B, C i D, que figura
com a annex a l'expedient.

Contractació

Adjudicar provisionalment a l’empresa Bassols Energia
Comercial SL el subministrament de l’energia elèctrica de
l’Ajuntament d’Olot

Contractació

Contractar, mitjançant procediment obert, l’adjudicació de
obres del projecte d'Intervenció integral del Nucli Antic
d'Olot. Operació 'D' Passeig de la Muralla i Plaça Palau;
inclosa en el Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya any
2011.Programa General.

Contractació

Acceptar les ajudes incloses en el Programa General del
Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya 2011 per finançar
l’obra Intervenció integral del Nucli Antic d’Olot: operació D,
passeig de la Muralla

Intervenció

Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Intervenció

Aprovar les certificacions següents:
- n.1 de Josep Vilanova SA corresponent a les obres
d’urbanització del parc final de Bonavista
- factura n.VFP/30163533 de Dräger Safety Hispania SA
corresponent al subministrament de l’equip informàtic
sistema de captació d’imatges

Intervenció

Autoritzar l’endossament de la factura n.11/2010 de Pere
Llimargas corresponent als treballs de final d’obra del
projecte de rehabilitació de la cabanya del Mas les Mates,
a la Caixa d'arquitectes

Intervenció

Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Josep
Vilanova SA corresponent a les obres d’urbanització del
parc final de Bonavista al Banc de Bilbao Vizcaya

Intervenció

Acceptar la subvenció atorgada per Generalitat, Dir. Gral.
Ports i Transports, amb destinació a Subvenció per la millora
del transport urbà a municipis no inclosos dins l'àmbit
de l'Autoritat del Transport Metropolità (ATM)
-Millora del Transport Urbà a.4) Millora estructural
de les parades (2a convocatòria),

Intervenció

Acceptar la subvenció atorgada per Consell Comarcal de la
Garrotxa, amb destinació a XARXA 21 -memòria valorada
d'urbanització de superfície

Intervenció

L’Ajuntament d’Olot té firmats dos convenis de
col·laboració econòmica per finançar la construcció d’una
pista de patinatge, en virtut d’acord de la Junta de
Govern de la Diputació de Girona de data 28/04/09. Aquests
imports es corresponien a un 13,82% del total del
projecte. Donat que per la gestió dels tècnics i el
control acurat de l’obra ha permès liquidar el projecte
per sota del preu inicialment previst es demana a la
Diputació de Girona (Cooperació Municipal) que el
percentatge de finançament pugui ser superior el 13.82%

Llicència

Concedir llicència per a reforma i ampliació d'habitatge
unifamiliar aparellat a l'avinguda Aragó, 4

Medi Ambient /

Donar compte de la comunicació a l’ajuntament l’obertura
d’una activitat de carnisseria al c/Verge del Portal, 33

IME /

d’Olot.
Sol·licitud de subvenció en funció del conveni marc entre
el Departament d'Educació de la Generalitat de Catalunya,
la Federació de Municipis de Catalunya i l'Associació
Catalana de Municipis i Comarques, per al sosteniment de
les escoles de música de titularitat de l'administració
local de Catalunya

