CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

29 D’ABRIL DE 2021
LES 8 DEL MATÍ
ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ORDRE DEL DIA
1.- SESSIÓ TELEMÀTICA.- Autoritzant la celebració d’aquesta sessió per mitjans telemàtics.
2.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
3.- DESPATX OFICIAL.4.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials.
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES
CULTURA
5.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya subvenció per a
FESTIVAL MOT 2021.

6.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya subvenció per a
compensar les pèrdues de la reducció forçada dels aforaments Teatre Principal d’Olot i Sala
el Torín en motiu del COVID-19 (gener-març 2021)
7.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot, el
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA) i el Patronat d’Estudis
Històrics d’Olot i comarca (PEHOC) per a l’organització del CICLE DELS GRANS
INTERROGANTS DE LA CIÈNCIA.

EDUCACIÓ
8.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot en matèria de projectes educatius.

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
9.- MERCAT SETMANAL.- Adjudicar un lloc de venda no sedentària al mercat setmanal,
destinat a la venda d’embotits d’elaboració pròpia.

10.- MERCAT SETMANAL.- Declarar deserta la convocatòria del procediment per a
l’atorgament d’un lloc de venda de conserves de peix d’elaboració pròpia.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
11.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses.

12.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar certificació d’obra
13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar altes addicionals taxa escombraries empresarials.
14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar acceptació de subvencions.
15.- CADASTRE.- Proposant aprovar el padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa
rústica, exercici 2021.

16.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Resoldre diversos expedients.
17.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Obres:
a) Aprovació expedient i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació
mitjançant procediment obert de les obres d’urbanització dels trams dels carrers Roser,
Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn de l’Espai
Cràter.
b) Aprovació expedient i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació
mitjançant procediment obert simplificat abreujat de les obres de reurbanització del
carrer Roser.
Serveis:
c) Adjudicar els serveis per al tractament arxivístic i la descripció de fons textuals de l’Arxiu
Comarcal de la Garrotxa (ACGAX).
d) Adjudicar el servei tècnic de direcció de les obres d'urbanització dels carrers Roser,
Macarnau i Pintor Domenge a l'entorn del nou equipament de l'Espai Cràter.
e) Adjudicar el servei de suport al ciutadà en la tramitació electrònica.
f) Adjudicar els serveis tècnics de redacció de l'estudi per reduir l'impacte dels
sobreeiximents sobre el riu Fluvià del sobreeixidor sota el pont de Sant Roc.
Subministraments:
g) Adjudicar el subministrament de la llicència de l’aplicació Geomedia Profesional,
mitjançant procediment negociat sense publicitat.
h) Subministrament i instal·lació d’unes estructures portants per col·locar rètols campanya
sensibilització ambiental.
Altres:
i) Conveni per regular l’arrendament de places d’aparcament del pàrquing subterrani del
passeig Bisbe Guillamet.
Esports:
j) Modificació del cànon del bar del Morrot.
k) Pròrroga de la concessió del bar del Morrot.
l) Aprovació dels plecs de clàusules administratives particular de la guingueta de la piscina
municipal.
m) Contractació del servei de consergeria i manteniment de les instal·lacions esportives
municipals.

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
18.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la
provisió de tres places d’agent de la Policia Municipal, mitjançant oposició en torn lliure.

19.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la
provisió d’una plaça de caporal de la Policia Municipal, mitjançant concurs oposició per
promoció interna.
20.- PERSONAL.- Autoritzar una bestreta a un treballador adscrit a l’Escola Municipal de
Música.
21.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’import unitari de les hores de serveis extraordinaris i
altres conceptes del personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021.

PATRIMONI
22.- PATRIMONI.- Proposant aprovar finalització precari dipòsit municipal de vehicles carrer
Eiximenis-Reis Catòlics.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
23.- SUBVENCIÓ PUOSC.- Proposant sol·licitar pròrroga de la justificació.
24.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient:
a)

Construcció de 2 habitatges unifamiliars aparellats al c. de la Faja, núm. 1 i 3.

SEGURETAT
25.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la
Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a l’assistència tècnica en matèria de protecció civil i
emergències.

26.- ASSUMPTES URGENTS.27.- PRECS I PREGUNTES

Olot, 27 d’abril de 2021

L’ALCALDE
JOSEP BERGA I VAYREDA

