CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

28 D’ABRIL DE 2022
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
CULTURA
4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni cessió de la plaça de braus-Penya Almogàvers.
5.- BASES.- Proposant aprovar les bases d’adjudicació de barraques i neteja de gots Festes del
Tura 2022.

6.- ARXIU.- Proposant aprovar expedient d’eliminació de documentació municipal.
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
7.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses.
8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar acceptació de subvencions.
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar taxa clavegueram fonts pròpies liquidacions complementàries
2021 i liquidacions 2022.

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar preus convenis col·laboració empresarial entre els esponsors i
l’Ajuntament d’ Olot amb motiu de les Festes del Tura 2022.

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant els models de declaració d’absència de conflicte d’interessos
(DACI) per tal de garantir la imparcialitat en els procediments de contractació/subvenció.

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Obres:
a) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars de la licitació mitjançant
procediment obert simplificat de les obres de construcció d’un carril bici a la carretera de les
Tries.
Serveis:
b) Serveis de direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de construcció
d’un carril bici a la carretera de les Tries.
c) Servei de control d’accés a l’OAC en horari de matins, per al període d’1 de maig a 15 de
juliol.
Altres:
d) Revisió cànons concessions per COVID

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
13.- CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA DE CALÇADA
AV.SANT JORDI – C.PORTBOU – C.ZAMENHOFF.- Proposant aprovar el projecte i
sol·licitar la subvenció al Departament de Vicepresidència, Polítiques Digitals I Territori.
14.- C-153. TRAM: CR LES TRIES a A-26.- Vistes les irregularitats que presenta el ferm en
aquesta via de la xarxa de carreteres de la Generalitat, sol·licitar al Departament De
Vicepresidència, Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya que executi
unes obres de conservació i millora del ferm en aquesta via de la seva titularitat.
15.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Reforma d'edifici entre mitgeres amb augment del nombre d'habitatges (de 1 a 3),
Av, D'Antoni Gaudí,núm.55.
b) Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 18 habitatges, 3 locals sense ús
determinat, 21 places d'aparcament de cotxes, 2 de motocicletes i 15 trasters avinguda
dels reis catòlics, núm. 33
c) Legalització d'obres segons modificació de projecte de construcció d'habitatge
unifamiliar aïllat c. de Rebaixinc, núm.69
d) Reforma de la coberta de l'edifici plurifamiliar entre mitgeres. Plaça Major, núm.17.

16.17.-

ASSUMPTES URGENTS.PRECS I PREGUNTES.-

Olot, 26 d’abril de 2022
L’ALCALDE,
JOSEP BERGA I VAYREDA

