
 Data Acord:  15/07/2009  

 Òrgan:  Junta de Govern Local ordinària  

 Descripció:  Explicació:  
 Contractació  Procedir a la venda a José Serra Trias InterCar Bas   dels  
 vehicles i ciclomotors que es troben abandonats al dipòsit  
 municipal  

 Contractació  Prorrogar, per un termini fins a nova adjudicació o  pel  
 termini màxim d'un any amb efectes del dia 22/07/09 , la  
 concessió de l'explotació d'un quiosc-bar amb lavab os  
 complementaris ubicat a la zona del Pont de les Mór es  

 Contractació  Contractar amb ITEC la pròrroga manteniment per a l 'any 2009  
 dels programes utilitzats pels departaments d'urban isme i  
 infraestructures  

 Contractació  Contractar amb l’empresa Estanys Blaus SL el servei  de  
 manteniment del software ' SQL Server Estandard' pe r un  
 termini des del 16/06/09 al 16/06/11  

 Contractació  Adjudicar a l’empresa  Promocons Jidt SL les obres  
 complementàries del Polígon d'Actuació 15.08 'la Gr anja' , al  
 passeig de Sant Roc i carrers Ramon i Cajal i Sabad ell  

 Contractació  Comparèixer en el tràmit d’informació pública d’al· legacions  
 i observacions de la planificació de les anualitats  2011 i  
 2012 del PUOSC 2008-2012, formulant observacions i  
 al·legacions  

 Contractació  Incoar el procediment per acordar, si s’escau, la r esolució  
 del contracte per executar les obres del projecte  
 d’urbanització de la Ronda les Fonts, tram Cra. San t pau- Av.  
 Verge de Montserrat (obra 2007/566 del PUOSC)  

 Intervenció  Aprovar una relació d'ordenacions de despeses  

 Ingressos  Aprovació liquidacions altes taxa entrada de vehicl es  

 Promoció  Aprovar el text del conveni de col·laboració entre  
 l’Ajuntament d’Olot, La Cambra Oficial de Comerç, I ndústria i  
 Navegació de Girona i el Consejo Superior de Cámara s  
 Oficiales de Comercio, Industria y Navegación de Es paña per  
 al desenvolupament del programa antenes Serveis de Proximitat  
 per a la Petita i Mitjana empresa  

 Urbanisme  Aprovar el Conveni entre l’Ajuntament d’Olot i Gest ora  
 Urbanística Olotina SA, relatiu a la gestió d’actua cions  
 addicionals a les previstes en el conveni aprovat p er la  
 Junta de Govern Local de data 18-03-09, relatives a  la  
 gestió, implementació i desenvolupament del Project e  
 d’intervenció Integral del Nucli Històric d’Olot.  

 Llicència d'obres  Concedir llicència per a segona fase reforma i ampl iació  
 d'habitatge unifamiliar situat al carrer Puigmal, 1 8 

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’implantació de bi ci-carril  
 al tram entre el carrer Pou de Glaç i la carretera de Sant  
 Joan de les Abadesses  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el projecte d’urbanització  
 complementari al Pla Parcial La Guardiola (Fase 1: Carrers  
 Olímpia i final Joaquim Blume)  

 Urbanisme  Aprovar inicialment el ‘Projecte d'intervenció inte gral del  
 Nucli Antic d'Olot: Operació D Passeig de la Murall a i Plaça  
 Palau  

 IME / Ensenyament  Convocar un procés selectiu adreçat a l’alumnat de les llars  
 d’infants municipals, a l‘efecte de poder accedir a l programa  
 de subvencions convocat per l’Ordre EDU/85/2009, d’ 11 de  
 març de 2009.  



 Contractació  Convocar un procés selectiu adreçat a l’alumnat de les llars  
 d’infants municipals, a l‘efecte de poder accedir a l programa  
 de subvencions convocat per l’Ordre EDU/85/2009, d’ 11 de  
 març de 2009.  

 Urbana  Urgència. Aprovar les liquidacions corresponents a l’annex  
 1/2009 de l’Impost sobre béns immobles urbans  


