CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

21 DE MAIG DE 2015
3/4 DE 9 DEL MATÍ
ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior, i de la sessió extraordinària de 27 d’abril.
2.- DESPATX OFICIAL.3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials.
ENSENYAMENT
4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb el Departament d’Ensenyament de la
Generalitat de Catalunya, per al Pla educatiu d’entorn dels cursos escolars 2015-2016, 20162017, 2017-2018 i 2018-2019.

HISENDA
5.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una relació d’ordenacions de despeses.
6.- INGRESSOS .- Proposant aprovar liquidacions de la taxa per ocupació de la via pública de
les companyies elèctriques (1r trimestre 2015).

7.- INGRESSOS .- Proposant aprovar acceptar subvencions.
8.- INGRESSOS .- Proposant aprovar la liquidació per subministrament d’aigua potable i taxa
de clavegueram presentada per “SOREA, SA” (1r trimestre de 2015)

9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions:
a) Servei de manteniment alarmes edificis municipals any 2015.
b) Desestimar el recurs de la Cambra de contractistes contra el plec de clàusules per a la
licitació de les obres del projecte de conservació de paviment de calçada 2015 i
convocatòria de nova licitació.
c) Formar part compra agregada del Consell Comarcal de la Garrotxa per a l’adquisició de
paper de fotocopiadora.
d) Revisió preus contracte servei de transport públic d’Olot.
e) Pròrroga contracte subministrament energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot.
f) Redacció projecte obres de reforma dels locals comercials del carrer Sant Rafael, 23 i
plaça Hospital – doctor Fàbregas.
g) Rectificació error material del plec de clàusules administratives per adjudicar, mitjançant
procediment negociat sense publicitat, el servei per a la realització d’informes tècnics en
les instal·lacions elèctriques dels edificis municipals i de l’enllumenat públic del municipi
d’Olot, aprovat per la Junta de Govern Local de 14 de maig.
h) Adjudicació del subministrament i manteniment de l’equipament de telefonia i del servei de
telecomunicacions de l’Ajuntament d’Olot.
10.- COMPRES.- Proposant aprovar diverses adquisicions.
11.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre diversos expedients.

SERVEIS URBANS I MOBILITAT
12.- VIA PÚBLICA .- Proposant autoritzar la revetlla de Sant Joan al Firal d’Olot.

URBANISME, INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA
13.- PROJECTE MILLORA ENERGÈTICA A L’ENLLUMENAT PÚBLIC. ANY 2015.Proposant aprovar.

14.- MEMORIA VALORADA DE CONSTRUCCIÓ DE PORXO IES MONTSACOPA.Proposant aprovar.

15.- PROJECTE COMPLEMENTARI I DE MILLORA D’ACCESSIBILITAT EN VORERES
DE DIVERSOS CARRERS.- Proposant aprovar.
16.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Adequació planta segona edifici plurifamiliar per un nou habitatge al carrer Clivillers, 20 2n.
b) Adequació d’edifici entre mitgeres per a ús d’habitatge a l’avinguda Sant Joan, 55.

MEDI AMBIENT
17.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte dels decrets dictats entre els dies 4 i 18 de maig
de 2015 relatius a obertures, canvis de titularitat i baixes d’activitats; adjudicacions d’horts
municipals i llicències de gossos de raça considerada potencialment perillosa.

ASSUMPTES URGENTS
Olot, 19 de maig de 2015
L’ALCALDE
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS

