CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

20 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.

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES
EDUCACIÓ
4.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració amb el Departament
d’Ensenyament de la Generalitat de Catalunya per la creació d’una comissió impulsora en
relació amb el projecte de servei comunitari.
5.- CONVENI.- Proposant modificar un conveni administratiu entre el Consell Comarcal i
l’Ajuntament d’Olot per al finançament relatiu als ajuts de menjador per als alumnes amb
necessitats educatives especials (NEE) desplaçats a centres concerts.

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME
6.- MERCAT SETMANAL.- Proposant atorgar ajuts als marxants d’alimentació i planter
del mercat setmanal per a la millora de la imatge de les parades.

7.- MERCAT SETMANAL.- Proposant prendre acord en relació a les parades del mercat
setmanal.

8.- MERCAT SETMANAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procediment
per a l’adjudicació de llocs de venda no sedentària al mercat setmanal.

9.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre el Consorci de Comerç,
Artesania i Moda de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per al finançament de les obres de
millora del mercat setmanal d’Olot.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ORGANITZACIÓ
10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Obres
a) Preus contradictoris Escola d’Art.
b) Revisió preus contracte del contracte del servei de manteniment dels espais verds
públics d’Olot i l’execució d’un projecte d’inserció laboral.
Serveis:
c) Subscriure contracte de lloguer per al local de l’avinguda Santa Coloma, 99.

d) Subscriure contracte de lloguer per al local del carrer Bellaire, 12.
e) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars pel contracte de
serveis de redacció del projecte i direcció d’obres de construcció de l’edifici Espai
Cràter.
f) Acceptar proposta de preus a aplicar al contracte vigent de subministrament elèctric.
g) Pagament de la taxa al SGAE SL corresponent als drets d’autor de la música de les
Festes del Tura.

11.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre diversos expedients.
HISENDA
12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses.
13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar subvencions a entitats i els seus convenis
reguladors.

14.15.16.17.18.19.-

PRESSUPOST.- Proposant aprovar la renúncia a subvencions per part d’entitats.
PRESSUPOST.- Proposant aprovar certificacions d'obra.
PRESSUPOST.- Proposant aprovar endossaments.
PRESSUPOST.- Proposant aprovar la devolució de fiances.
INGRESSOS.- Proposant acceptar subvencions.
INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació de les CEM per l’obra de reurbanització
plaça del Mig zona A (obra en àmbit públic)

20.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació de les CEM per l’obra de reurbanització
plaça del Mig zona B (obra en àmbit privat) derivada de la liquidació de l’obra.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
SERVEIS URBANS, ESPAI PÚBLIC I INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA,
MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA
21.- PROJECTE DE CAMÍ VERD DE CAN SERRA.- Proposant aprovar definitivament.
22.- PROJECTE BÀSIC-EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DE LA PROLONGACIÓ
DEL CARRER NARCÍS PAULIS.- Proposant resoldre al·legació.
23.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Rehabilitació d'habitatge unifamiliar aïllat al C de Santa Sabina, 14
b) Construcció de nau industrial de magatzem, exposició i venda de recanvis d’automòbil
al c França, 23
c) Ampliació i reforma d’edifici industrial a la carretera de Sant Joan Les Abadesses, 80.
24.- TAXIS.- Proposant aprovar les tarifes urbanes del servei de taxi, per a l’any 2019.

MEDI AMBIENT
25.- LLICÈNCIA.- Proposant concedir llicència ambiental per obrir una bugaderia industrial al
carrer Mestre Vives 44, 46 i 48.
26.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels assabentats d'obertura i dels decrets
dictats el dia 10 de desembre de 2018 relatius a l'Àrea de Medi Ambient.

27.- ASSUMPTES URGENTS.28.- PRECS I PREGUNTES.Olot, 18 de desembre de 2018
L’ALCALDE
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS

