
 Data Acord:  16/07/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació   Adjudicar definitivament les obres del projecte de   
 conservació dels paviments de calçada de les vies p úbliques  
 2008. Fase 2,  a l’empresa Paexba,SL  

 Contractació  Contractar amb  l’empresa SGS Tecnos SA els treball s de  
 coordinació de seguretat i salut de les obres del p rojecte de  
  conservació de paviments de calçada de les vies pú bliques  
 2008. Fase 2  

 Contractació  Declarar vàlida la licitació i adjudicar el contrac te de  
 consultoria i assistència tècnica per a la redacció  del Pla  
 Parcial Urbanístic El Serrat, a l’equip d’arquitect es  
 Projectes Arquitectura i Urbanisme  Canosa Diez SL  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Electricitat Altusa SL els  treballs  
 d'electricitat consistents en canviar i reparar les  caixes i  
 les torretes de formigó que contenen la instal·laci ó  
 elèctrica del Recinte Firal, d’acord amb el seu pre ssupost de  
  data 20/06/08 que figura com a annex.  

 Contractació  Aprovar el conveni de col·laboració a subscriure en tre  
 l’Associació La Garrotxa Terra d’Acolliment Turísti c i  
 l’Ajuntament d’Olot, per a la planificació, desenvo lupament i  
  promoció d’un turisme sostenible.  

 Contractació  Procedir a la venda a J. Serra Trias dels vehicles i  
 ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit mun icipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de Coempco SA correspon ent a les  
 obres d’ampliació del Teatre Principal  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Coempco SA  
  corresponent a les obres d’ampliació teatre princi pal fase 2  
  al Banc de Sabadell  

 Ingressos  Aprovar la relació de liquidacions de l’Impost sobr e  
 l’increment  del valor dels terrenys de naturalesa urbana  

 Urbanisme  Donar compte a la Junta de Govern Local de l’inform e emès per  
  l’arquitecte municipal en relació a la sol·licitud  de  
 llicència d’obres de modificació d'un cobert agríco la-ramader  
  situat al Mas Cucut, 1  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a modificació projecte de co nstrucció  
 d'edifici plurifamiliar de 19 habitatges, 2 locals i 21  
 places d'aparcaments al carrer Macarnau, 38 - Germa nes  
 Fradera, 2  

 Urbanisme  Aprovar el projecte de renovació de la senyalitzaci ó urbana  
 d’orientació Fase 3: vies col·lectores, redactat pe ls serveis  
  tècnics municipals.  

 Urbanisme  Sol·licitar la inclusió del municipi d’Olot en el p rograma de  
  subvencions de la Secretaria de Joventut del Depar tament  
 d’Acció Social i Ciutadania amb el projecte Borsa d ’Habitatge  
  Jove.  


