CONVOCATÒRIA
PLE
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

25 DE JULIOL DE 2013
7 DEL VESPRE
ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- DESPATX OFICIAL.3.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de l’alcaldia dictats darrerament.
4.- JUNTA DE GOVERN.- Assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
5.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte:
a) de preus públics aprovats per organismes autònoms.
b) del desestiment del contenciós administratiu presentat per Fomento de Construcciones y
Contratas.

ALCALDIA
6.- CARTIPÀS.- Proposant donar compte de la modificació de delegacions a regidors.
7.- AMPLIACIÓ DE CAPITAL.- Proposant concórrer a l’ampliació de capital de Ràdio Olot SA.
ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC
8.- MERCAT MUNICIPAL .- Proposant aprovar inicialment el Reglament del mercat municipal.
9.- PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant acordar la integració funcional dels ens de
promoció econòmica de la Garrotxa.

10.- ORIENTACIÓ LABORAL.- Proposant donar compte de l’aprovació de les bases
reguladores per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva per a la
contractació
a) De persones joves aturades de menys de 30 anys que segueixen un procés d’orientació
laboral a l’Àrea d’ocupació de l’IMPC, any 2013, en el marc del Projecte Orienta’t
treballant.
b) De persones joves aturades de més de 45 anys que segueixen un procés d’orientació
laboral a l’Àrea d’ocupació de l’IMPC, any 2013, en el marc del Projecte +45.

ÀREA DE SERVEIS I INNOVACIÓ
11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant adjudicar la contractació del servei de neteja dels edificis i
equipaments municipals.

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant suspendre la tramitació de la concessió administrativa d’ús
privatiu de domini públic per a l’explotació d’un aparcament soterrat als carrers Lorenzana,
Castellà Lloveras i Secretari Daunis (Estació d’autobusos) i delegar a la Junta de Govern
Local l’adjudicació.
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant donar compte de l’acord de Junta de Govern del dia 13 de
juny d’aprovació del plec de clàusules administratives particulars i convocatòria de licitació per
a la concessió administrativa d’ús privatiu del domini públic per a la ubicació d’un aparcament

i un rentador de camions al carrer de la Fenolleda d’Olot.
14.- ORDENANÇA.- Proposant aprovar definitivament la modificació de l’Ordenança de
Circulació.
15.- PERSONAL.- Proposant aprovar una modificació de la plantilla de personal.
16.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar el conveni amb l’Associació de voluntaris de
Protecció civil.
17.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de l’aprovació d’un conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Olot i el Col·legi d’Advocats de Girona per al funcionament d’un Servei
d’Orientació Jurídica (SOJ) al municipi.

ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
18.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM , ORDENACIÓ URBANA FINQUES C/ SANT
CRISTÒFOR, 40-42.- Proposant aprovar inicialment (MPOUM-38- UPL1 5/13).
19.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL POUM AL POLÍGON INDUSTRIAL DE LES
MATES- AMPLIACIÓ D’USOS.- Proposant aprovar inicialment (MPOUM-39 – UPL1 4/13).
JUNTA DE PORTAVEUS
20.- MOCIÓ CiU, RCat, PSC, PxC, ERC.- Moció per a l’aclariment de la normativa laboral que
afecta a les persones que col·laboren amb els clubs i entitats esportives, sense ànim de lucre,
així com l’aplicació d’una moratòria sobre les inspeccions de treball i Seguretat social.
21.- MOCIÓ CiU, RCat, ERC.- Moció d’adhesió al Pacte Nacional pel dret a decidir.
22.- MOCIÓ CiU, RCat, ERC, CUP.- Moció per donar suport a la cadena humana del dia 11 de
setembre de 2013.
23.- MOCIÓ PSC.- Moció per demanar la celebració del mercat especial de roba i altres
complements el dia 18 d’octubre Fira de Sant Lluc.
24.- MOCIÓ PSC.- Moció per demanar la creació d’una comissió de seguiment de les obres de la
Plaça Mercat d’Olot.
25.- MOCIÓ CUP.- Moció contra el franquisme i el feixisme.
26.- MOCIÓ CUP.- Moció d’oposició al tancament del Centre de Fauna Salvatge dels Aiguamolls
de l’Empordà.

ASSUMPTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
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L’ALCALDE
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS

