Data Acord:

22/01/2015

Òrgan:

Junta de Govern Local ordinària

Descripció:

Explicació:

Intervenció

Aprovar una relació d'ordenacions de despeses

Ingressos

Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de
Catalunya, Departament de Territori i sostenibilitat amb
destinació a l’accés al mercat municipal i Plaça dels Coloms

Ingressos

Acceptar la subvenció atorgada per Diputació de Girona, Àrea
de Presidència, Gabinet de Presidència, amb destinació a la
construcció i instal·lació d’un nou quadre elèctric per a les
bombes de la piscina municipal

Contractació

Contractar amb l’empresa Trasplantaments Sant Iscle SL els
treballs relatius al transplantament de 9 lledoners del
carrer Castanyer i trasllat al Parc Malatosquer

Contractació

Contractar amb l’empresa Elèctric Jomi SL els treballs de
reforma del quadre elèctric de la piscina municipal

Contractació

Contractar amb l’empresa Audifilm ABI SL el servei de
manteniment de les aplicacions del programari de Gestió de
l’Administració Local Genesys 5, per un termini des de l’1 de
gener al 31 de desembre de 2015

Contractació

Contractar amb l’empresa Dragclic SL el servei de manteniment
del programa informàtic de gestió policial "DRAG" corresponent
a l'any 2015.

Contractació

Fixar amb efectes del dia 1 de gener de 2015, el preu mensual
de l'arrendament del local de l'avinguda Veneçuela núm. 8
destinat a magatzem de la Brigada Municipal.

Contractació

Establir per a l’any 2015 el preu de l’autorització per a
la instal·lació d’una antena repetidor comunicacions
radiofòniques de la Policia Municipal

Contractació

Establir amb efectes del dia 1 de gener de 2015, el preu del
lloguer per a l’ocupació d’un camí d’accés per a vianants a
Sant Francesc

Contractació

Establir per a l’any 2015 el preu de la cessió d’un terreny
situat a la zona Masbernat, destinat a la instal·lació d’un
centre reemissor.

Contractació

Actualització del preu del lloguer, per a l’exercici 2015,
dels horts familiars de la finca situada a la zona de Mas
Bernat

Contractació

Prorrogar pel termini d’un any amb efectes del dia 1 de gener
de 2015 l’arrendament d’una superfície de terreny a la zona
del Carme amb destí a aparcament de vehicles

Contractació

Establir, amb efectes del dia 1 de gener de 2015, el preu de
l’arrendament del local de l’avinguda Sant Joan de les
Abadesses núm. 20-22 seu de l’IME i el PTT

Contractació

Actualitzar el conveni subscrit entre l’Ajuntament d’Olot i
la Parròquia de Sant Esteve per a la utilització de
l’auditori/sala d’actes del Casal Marià

Contractació

Establir amb efectes del dia 1 de gener de 2015, el preu de
l’arrendament del local situat a l’avinguda Sant Joan de les
Abadesses, 20-22, destinat a Escola d’Expressió

Contractació

Aprovar la despesa corresponent a les quotes de l’exercici
pressupostari (juliol 2014- juny 2015) de les places de
pàrquing de propietat municipal de l’aparcament de l’estació
d’autobusos.

Contractació

Aprovar la quantitat a favor de l’empresa Curós-Espigulé SL
per a la prestació del servei d'assegurances dels vehicles i
immobles de propietat de l'Ajuntament d'Olot, responsabilitat
civil, i d'altres durant l'exercici 2015; i a satisfer
contra la presentació de les factures corresponents al
venciment de les diferents pòlisses.

Urbanisme

Aprovar la reparcel·lació voluntària a la carretera de la
Deu, 5-7

Llicència d'obres Concedir llicència per a adequació d'edifici industrial
situat al carrer Vallespir, 27
Llicència d'obres Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor i obres de
millora en edifici plurifamiliar d'habitatges situat a
l'avinguda Paluzie, 6
Llicència d'obres Concedir llicència per a renovació de llicència, amb
modificació de projecte d'obres d'adequació de local per a
clínica dental situada al passeig de Barcelona, 2, B, 21
Llicència d'obres Concedir llicència per a modificació de projecte
d'instal·lació d'ascensor en habitatges situat a l'avinguda
Rei Jaume II, 106
Medi Ambient /

Aprovar la sol·licitud dels programes de salut pública, del
Catàleg de Serveis de Dipsalut de l’any 2015, relacionat amb
el conveni de col·laboració i la sol·licitud de la
dinamització dels Parcs Urbans de Salut i Xarxes d’Itineraris
Saludables inclosos en el Programa PM01 que Dipsalut ofereix
de forma gratuïta.

