CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

30 DE DESEMBRE DE 2021
LES 8 DEL MATÍ
ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ORDRE DEL DIA
1.- SESSIÓ TELEMÀTICA.- Autoritzant la celebració d’aquesta sessió per mitjans telemàtics.
2.- DESPATX OFICIAL.ALCALDIA
3.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació subvencions.

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
4.- SUBVENCIONS.- Proposant denegar la sol·licitud d'ajut d’un entitat per l’activitat de foment de
l'activitat econòmica de la ciutat.

5.- SUBVENCIONS.- Aprovar el reconeixement de la despesa de subvencions entitats promoció
econòmica per l'any 2021.

6.- SUBVENCIONS.- Aprovar la reformulació de les activitats aprovades segons conveni regulador
de la subvenció concedida a entitats de promoció econòmica per l'any 2021.

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES
ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ
7.- 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, segona convocatòria.

8.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvenció en règim de concurrència competitiva
pel desenvolupament, l’enfortiment de les entitats socials, segona convocatòria.

9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats activitats de foment
de la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment de les entitats locals.

10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats activitats que
promoguin la inclusió i cohesió social.

11.- PLA D’GUALTAT.- Proposant aprovar inicialment el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament
d’Olot 2021-2023.

CULTURA
12.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació subvencions nominativa del pressupost.

EDUCACIÓ
13.- OME.- Proposant aprovar i sol·licitar al Departament d’Educació mantenir l’Oficina Municipal
d’Escolarització.

14.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre la Fageda Fundació i
l’Ajuntament d’Olot per a la preparació d’un projecte educatiu i sociolaboral per a joves
en desavantatge social dins el projecte NOIMA.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
15.-PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses.
16.-CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Serveis:
a) Aprovar l'ampliació de treballs contracte jardineria i manteniment zones verdes (La
Fageda) any 2022.
b) Regularitzar el cost del servei de neteja i desinfecció extraordinari amb motiu de la
Covid19 realitzat durant els mesos de juliol i agost de 2021.
c) Acordar fer reserves pressupostàries per recollida i transport de residus pels següents
conceptes:
- neteges extraordinàries
- recollida de paper i cartró comercial
- tractament de deixalles al dipòsit controlat de residus i tractament de matèria
orgànica a la planta de compostatge
- tractament de residus a l'abocador i recollida de residus d'activitats.
d) Aprovar l’expedient, plecs de clàusules administratives particulars i tècniques, per a la
contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de manteniment
i suport telemàtic de l’aplicació “Epsilon”
Cultura:
e) Contractació de la llicència d’us del sistema de gestió i venda d’entrades per a
esdeveniments

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
17.-PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la
cobertura definitiva de tres places d’oficial 1a brigada.
18.-PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la
cobertura definitiva d’una plaça de tècnic/a mitjà/na d’administració general.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
19.- REVISIÓ CÀLCUL ICIO. Proposant aprovar la revisió per actualització a l’any 2022 dels
coeficients de valoració d’obres als efectes del càlcul de l’ICIO en expedients de llicències i
d’obres subjectes al règim de comunicació.

20.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ PLAÇA MAJOR.- Proposant aprovar inicialment.

21.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
A) Reforma d’edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Lope de Vega, núm.8
(OMA32021000032)
B) Reforma d’edifici Plurifamiliar amb augment del nombre d’habitatges (de 2 a 3)
al carrer Bisbe Serra, núm. 72 (OMA32021000064)
C) Construcció d’habitatge unifamiliar aïllat al carrer de la Tartana, nùm. 65
(OMA32021000057)

20.- ASSUMPTES URGENTS.21.- PRECS I PREGUNTES

Olot, 28 de desembre de 2021

L'ALCALDE
JOSEP BERGA I VAYREDA

