CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

23 DE JUNY DE 2016
LES 8 DEL MATÍ
ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- DESPATX OFICIAL.3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ
4.- PERSONAL .- Proposant autoritzar la realització d’estada d’empresa a diverses àrees de
l’Ajuntament d’Olot a 3 alumnes de l’IES La Garrotxa.

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT
5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Obres:
a) Plec de clàusules i convocatòria de licitació per adjudicar les obres del projecte de millora
d’accessibilitat en voreres a diversos carrers, any 2016.
b) Obres de construcció d’una àrea esportiva a l’avinguda França, del barri del Morrot, lots 1 i
2.
c) Treballs de direcció facultativa obra i coordinació de seguretat i salut, obres de construcció
de l’àrea esportiva avinguda França, barri del Morrot, lot 1.
d) Treballs de direcció d’obres de construcció àrea esportiva avinguda França, barri del
Morrot, lot 2.
e) Plec de clàusules i convocatòria de licitació per a l’adjudicació, amb intervenció de jurat,
del contracte per a la redacció del projecte de remodelació del Firal.
Serveis:
f) Renovació sistema antifurt Biblioteca Marià Vayreda.
g) Definir cànon concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per ubicació
establiment comercial al carrer de Sant Rafael, 23.
h) Licitació per adjudicar l’autorització per instal·lar i explotar dues parades de fires al passeig
d’en Blay, durant les Festes del Tura.
Subministres:
a) Jocs per a l’àrees de jocs infantils del barri de Montolivet.

HISENDA
6.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses.
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar convenis.

8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançament de convenis.
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances.
10.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions.
11.- URBANA.- Proposant aprovar l’annex 1/2016 de l’impost sobre béns immobles.
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
SERVEIS URBANS, ESPAI PÚBLIC I INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA,
MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
12.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció exclosa de
concurrència pública per cobrir les despeses generades per la rehabilitació de la coberta del
CEIP Malagrida ala nord.
13.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a l’Agència Catalana de l’Aigua una subvenció per a la
construcció d’un nou dipòsit, canonades, d’impulsió i distribució i d’un nou punt de captació a
la ciutat d’Olot.
14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Modificació de projecte bàsic i executiu d’instal·lació d’ascensor i rehabilitació parcial
d’habitatges usats al carrer Bonaire, 12.
b) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al passatge Càvec, 3.
c) Modificació puntual de l’ordenació de volums de l’illa B9-1 del Pla Parcial Pla de Dalt –
Rebaixinc.
15.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció de l’escola bressol La
Gredera del Morrot.

MEDI AMBIENT
16.- HORTS MUNICIPALS.- Proposant aprovar l’ampliació de les zones d'horts municipals
incloses al Reglament d'ús dels horts municipals d'Olot, incloent-hi la finca de la Ctra. Vella de
la Deu i l'espai exterior del Mas les Mates.
17.- ASSABENTAT.- Proposant donar que s’ha sol·licitat al DIPSALUT el Programa Pm08
“Sigues Tu” eines i actius per a la salut, per als centres educatius de la Ciutat que hi estiguin
interessats.
18.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de les comunicacions d’obertura i dels decrets
dictats entre els dies 9 i 15 de juny de 2016 relatius a l’Àrea de Medi Ambient.

19.- ASSUMPTES URGENTS.20.- PRECS I PREGUNTES.Olot, 21 de juny de 2016
L’ALCALDE
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS

