
 Data Acord:  08/10/2008  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’arquitecte Joaquim Va yreda  
 Casadevall, el contracte de serveis dels treballs d e redacció  
  del projecte bàsic i executiu, estudi de seguretat  i salut,  
 estudi de patologies i llicència  ambiental, així c om tots  
 els documents necessaris per a les obres d’adequaci ó i  
 ampliació de l’edifici de La Granja, com a centre d e Formació  
  Professional Integrat i Escola d’Adults  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Xilotecma SL els treballs relatius a  
  tractament per tèrmits a l'Escola Municipal de Mús ica  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Xavier Anglada Bada - Toux Fu sta els   
 treballs de fusteria de les obres del projecte d'ad equació de  
  la cabanya del Mas Les Mates  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa Narciso Salgueda Soy els treb alls de  
 serralleria del projecte d’obres de rehabilitació d e la  
 cabanya del Mas Les Mates  

 Contractació  Adjudicar provisionalment a l’empresa Comunicacione s  
 Comarcales SA, Comunical, les obres del projecte de  renovació  
  de la senyalització urbana d’orientació. Fase 3: v ies  
 col·lectores  

 Contractació  Cedir a precari l’ús de  dos bancs amb l’escut del municipi  
 al Patronat de la Mare de Déu del Món, que s’hauran  de  
 col·locar a l’entorn del monument dedicat a Mossèn Jacint  
 Verdaguer que hi ha a la muntanya de la Mare de Deú  del Món.  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Lafcarr Propject & Design SL  
 l'adquisició de 15 bateries amb destí als portàtils  de la  
 Policia Municipal  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Intervenció  Aprovar la certificació n.1 de Promotora Giro Cat S L  
 corresponent a les obres d’urbanització Ronda les F onts  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de la certificació n.1 de Promotora  
 Giro Cat SL corresponent a les obres d’urbanització  ronda les  
  Fonts  

 Intervenció  Autoritzar l’endossament de certificacions d’Estudi s i  
 Projectes la Vall SL al Banc Popular  

 Urbanisme  Aprovar el Projecte complementari d’ampliació de l’ Ajuntament  
  d’Olot  (edifici annex), redactat pels serveis tèc nics  
 municipals.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a reconstrucció d'un cobert ramader al  
  Mas Cucut  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a adequació de tres locals e n planta  
 baixa d'edifici plurifamiliar entre mitgeres situat  a la  
 carretera Sant Joan les Abadesses, 38B-38A i  
 Ramon Berenguer, 5  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció de nau industr ial al  
 carrer Bestracà, 11  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a instal·lació d'ascensor en  edifici  
 bifamiliar entre mitgeres situat al carrer Doctor J oaquim  
 Masmitjà, 10  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a construcció d'habitatge un ifamiliar  
 aïllat situat a la carretera de les Feixes, 8  

 Medi Ambient /  Atorgament de llicència municipal (Annex III)  per a una  
 instal·lació solar fotovoltaica al carrer Honorat V ilamanyà  
 4-6-8-10.  



 Benestar Social  Sol·licitar una pròrroga del conveni formalitzat en  data  
 12/09/07 entre el Departament de Governació i Admin istracions  
  Públiques i l’Ajuntament d’Olot en matèria d’actua cions  
 comunitàries i cíviques a l’empara de l’ordre BEF/2 91/2005,  
 de 23 de juny  


