CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

15 DE JULIOL 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 una 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 (abril – juny 2021).

ESPORTS
6.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvencions en règim de concurrència
competitiva extraordinàries a entitats esportives.

7.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar subvenció nominativa del pressupost.
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
8.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses.
9.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar avançament de subvenció.
10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Serveis:
a) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques per a la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del
servei de suport tècnic i manteniment de la base de dades “Oracle”, i iniciar la licitació.
b) Modificar el contracte de la neteja dels edificis i equipaments municipals, per la
realització de la neteja extraordinària per prevenció del contagi per COVID19, durant
els mesos de juliol i agost.
c) Adjudicar el servei de manteniment dels equips escènics del Teatre Principal.
d) Prorrogar el contracte del servei de manteniment dels sistemes tèrmics i d’aigua
sanitària dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot.
e) Aprovar l’expedient, plecs de clàusules administratives particulars i plecs de
prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment obert, del
contracte de serveis postals de l’Ajuntament d’Olot i convocar licitació.

f) Adjudicar la concessió el servei de bar-cafeteria del pavelló de bany de l’àrea
recreativa dels Tossols.
Subministraments:
g) Aprovar l’expedient, plecs de clàusules administratives particulars i plec de
prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant procediment negociat sense
publicitat del subministrament de les llicències del Sistema de Gestió d’Esperes per
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà i altres serveis de l’Ajuntament, i iniciar la licitació.
h) Adjudicació subministrament i instal·lació de projector tipus led al Pavelló 1 d’Esports.
i) Adjudicació de la contractació mitjançant procediment obert del subministrament i
instal·lació d’una caldera de biomassa al CEIP Bisaroques, servei de manteniment
correctiu i preventiu i subministrament d’energia tèrmica per calefacció i aigua calenta
sanitària.

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
11.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una bestreta a un treballadora municipal.
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
12.- CONVENI URBANÍSTIC PER A LA GESTIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 13.03.Proposant aprovar inicialment.

13.- PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ VOLUNTÀRIA DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
13.03.- Proposant exposar al públic.
14.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ URBANÍSTICA PAU13.03 (AVDA. EUROPA).- Proposant aprovar inicialment.
15.- PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 13.02. (CARRER
FRANÇA).- Proposant exposar al públic la modificació del projecte de reparcel·lació.
16.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL P.A.U. 13.02 – C. FRANÇA I CONNEXIÓ AMB
EL SÒL URBÀ CONSOLIDAT.- Proposant aprovar inicialment.
17.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL SECTOR DE PLA PARCIAL 10 – MAS DE
XEXÀS.- Proposant aprovar inicialment.
SEGURETAT
18.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar altes i baixes a l’Associació de voluntaris de
protecció civil d’Olot.

19.- ASSUMPTES URGENTS.20.- PRECS I PREGUNTES

Olot, 13 de juliol de 2021
L’ALCALDE
JOSEP BERGA I VAYREDA

