CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

13 DE DESEMBRE DE 2018
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.
ALCALDIA
4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i
l’Ajuntament d’Olot per finançar la construcció de l’Espai Cràter: parc immersiu i interactiu de
coneixement de la zona volcànica de la Garrotxa.

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES
HABITATGE
5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar l’ampliació de l’import màxim inicial de la dotació
pressupostària de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions destinades a propietaris
d’habitatges desocupats que els posin en lloguer per a l’any 2018.
6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar l’ampliació de l’import màxim inicial de la dotació
pressupostària de la convocatòria per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació de
façanes, període 2018.

EDUCACIÓ
7.- CONVENI.- Proposant aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració de
l’administració amb el Departament d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya i el Consell
Comarcal de la Garrotxa per a la realització de programes de formació i inserció organitzats
en la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria.

ESPORTS
8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar l’ampliació de l’import màxim inicial de la dotació
pressupostària de la convocatòria per a la concessió de subvencions en règim de
concurrència competitiva, per a l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat
esportiva per a la temporada 2017/2018.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ORGANITZACIÓ
9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Obres:
a) Modificació del contracte de les obres de reurbanització i impermeabilització de la Plaça del
Mig.
b) Adjudicació de les obres del passeig vora riu al barri de Sant Miquel d’Olot, Tram 1 (Mirador).
c) Aprovació preus contradictoris de les obres d’adequació del local per a oficina de treball en
cooperació “coworking”.
Serveis:
d) Modificació del contracte del servei de manteniment dels espais verds públics d’Olot i
l’execució d’un projecte d’inserció laboral.
Subministraments:
e) Aprovació despesa de l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’acord Marc de subministrament
d’energia elèctrica.
f) Plantes ornamentals amb destí als jardins públics.
g) Rectificació acord de Junta de Govern Local de 15 de novembre de 2018 referent a devolució
garantia definitiva del contracte en règim de lloguer del subministrament de l’enllumenat
ornamental nadalenc a la ciutat d’Olot. Lot 1 (Àrea comercial).

RÈGIM INTERIOR
10.- PERSONAL.- Proposant aprovar:
a)
b)
c)
d)

Nocturnitats de la Policia Municipal.
Hores extraordinàries Policia Municipal, Brigada Municipal i personal oficines.
Hores complementàries de la Brigada Municipal.
Pagaments de retens personal Brigada Municipal, Departament d’Informàtica i
Departament d’Infraestructura i Urbanisme.

HISENDA
11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses.
12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar atorgar subvencions a entitats i aprovació dels convenis
reguladors.

13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar les liquidacions de l’Impost sobre els vedats de cacera,
exercici 2018.

14.- INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions.
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
15.- MEMÒRIA VALORADA DE MILLORA ACCESSIBILITAT VORERA CARRER
VERGE DE FÀTIMA.- Proposant aprovar.
16.- PROJECTE MODIFICAT DE REURBANITZACIÓ I IMPERMEABILITZACIÓ DE LA
PLAÇA DEL MIG.- Proposant aprovar definitivament.
17.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres al carrer Medes, 1.
b) Construcció d’edifici de 2 habitatges aparellats al carrer del Sembrador, 39-41.

c) Construcció de nau industrial sense ús determinat al carrer Fenolleda, 8.

18.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar la revisió del Pla d'Autoprotecció de Can
Monsà.

MEDI AMBIENT
19.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets
dictats entre els dies 20 de novembre i 3 de desembre de 2018 relatius a l’Àrea de Medi
Ambient.

20.- ASSUMPTES URGENTS.21.- PRECS I PREGUNTES.Olot, 11 de desembre de 2018
L’ALCALDE
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS

