CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

18 DE NOVEMBRE DE 2021
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 D’ALCALDIA
4.- CONVENI.- Proposant acordar la pròrroga del conveni GarrotxaDomus per a la cessió de
l’espai i equipaments.

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvenció nominativa del pressupost.
6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació subvenció nominativa.
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
7.- MERCAT.- Proposant prendre acords relatius a les parades del mercat setmanal d’Olot.
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES
ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ
8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció activitats de foment de la
cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment de les entitats locals.

9.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvenció en règim de concurrència competitiva
per a la realització d’ activitats veïnals, 2on termini.

10.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvenció en règim de concurrència competitiva
per a la realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social, 2on termini.

11.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvenció en règim de concurrència competitiva
per a la realització activitats que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament,
l’enfortiment i articulació de les entitats locals, 2on termini.

CULTURA
12.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre el Cine Club Olot i l’Ajuntament
d’Olot per a ampliar els avantatges del Club de Fidelitat Societat Anònima.

13.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació subvencions àrea de cultura.
14.- COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR.- Proposant nomenar membres de la Comissió de
Nomenclàtor.

EDUCACIÓ
15.- CONVENIS.-

Proposant aprovar la cinquena addenda al conveni de col·laboració entre
l’administració de la Generalitat de Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i
l’Ajuntament d’Olot per al desplegament de les mesures del Pla de Millora d’Oportunitats
Educatives en el marc dels Plans Educatius d’Entorn. Curs 2021/2022.
16.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació de subvencions suport entitats.

ESPORTS
17.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats.
18.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport a entitats extraordinària.
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
19.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses.
20.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar avançament de subvencions.
21.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar certificacions d’obres.
22.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions taxa companyies subministradores 3r trimestre 2021.
23.- RECAPTACIÓ.- Proposant aprovar relació de baixes per insolvents 2021.
24.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Obres:
a) Adjudicar les obres de construcció d’un lavabo adaptat i un magatzem a l’Estadi
Municipal.
b) Adjudicar les obres de veladura del mur de formigó de l’Espai Cràter .
c) Adjudicar les obres d'ampliació de voreres i nova ordenació de trànsit als carrers Pintor
Domenge i Carles I, a l'entorn de l'Espai Cràter – fase 1.
Serveis:
d) Aprovar l’expedient, plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, per a la
contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat dels serveis d’inserció
d’anuncis i la publicació de programació cultural i d’informació municipal, al setmanari “La
Comarca”, i convocar licitació.
e) Aprovar l’expedient, plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, per a la
contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat dels serveis de publicitat i
realització de programes especials a “Ràdio Olot”, i convocar licitació.
f) Aprovar l’expedient, plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, per a la
contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat dels serveis d’emissió
d’anuncis d’informació i programació d’activitats municipals a “Olot Televisió”, i convocar
licitació.
g) Adjudicar els serveis de topografia per fer recopilació de dades de part de la xarxa de
clavegueram de la ciutat.
h) Adjudicar el servei per a la redacció del plec de condicions tècniques per poder licitar la
redacció del projecte de construcció i direcció de les obres d’una piscina coberta situada a
l’avinguda Sant Jordi d’Olot
i) Prorrogar el contracte del servei públic de desenvolupament dels programes de suport a la
gestió i control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per la transmissió de
legionel·la en instal·lacions municipals d’Olot.
j) Regularitzar el cost del servei de neteja i desinfecció extraordinari amb motiu de la Covid19
realitzat durant el segon trimestre de 2021

Concessions:
k) Modificar el contracte de concessió de serveis de gestió de l’Escola Municipal
d’Expressió.
l) Prorrogar la concessió administrativa d’ús del complex esportiu del camp municipal
d’esports.

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
25.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a la biblioteca municipal a dos
alumnes de la institució Integra.

26.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a un alumne de la universitat
de Girona, Facultat d'Educació i Psicologia, a l'escola bressol municipal de Sant Pere Màrtir.

27.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’adhesió al Pla Agrupat de formació contínua per a l’any
2022 promogut per l’Associació Catalana de Municipis i Comarques i les diputacions de Girona,
Lleida i Tarragona.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
28.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient:
a) Reforma i ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat al c de la Tramuntana núm.3 – Garbí
núm.5

MEDI AMBIENT
29.- CONVENI.- Proposant acceptar subvenció i aprovar addenda al conveni de col·laboració entre
l’Ajuntament d’Olot i Dipsalut, per executar programes de Salut Pública del Catàleg de serveis
de Dipsalut.
30.- CONVENI.- Proposant aprovar aportació econòmica any 2021 derivada del conveni entre
l’ADF del Riu Fluvià i l’Ajuntament per cedir maquinària propietat de l’ADF per realitzar tasques
de prevenció d’incendis al municipi d’Olot.

31.- ASSUMPTES URGENTS.32.- PRECS I PREGUNTES

Olot, 16 de novembre de 2021

L’ALCALDE
JOSEP BERGA I VAYREDA

