CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

2 DE JUNY 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 D’ALCALDIA
4.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvencions nominatives del pressupost.
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES
HABITATGE
5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar atorgament i pagament subvenció per a propietaris
d'habitatges desocupats c. Baix del Tura 4, 1r-1a.

CULTURA
6.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvencions en règim en règim de concurrència
competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’organització d’activitats
culturals, any 2022.

EDUCACIÓ
7.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Integra,
associació per la inclusió de col·lectius de risc per a la realització del casal d'estiu per a infants i
joves amb diversitat funcional.

ESPORTS
8.- SUBVENCIONS.- Proposant denegar subvencions suport entitats extraordinàries.
9.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvencions suport entitats extraordinàries.
10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions subvencions nominatives.
11.- BASES.- Proposant aprovar les bases dels ajuts als esportistes amateurs d’esports individuals
d’elit que participen en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món i als Jocs Olímpics.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
12.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses.
13.- PRESSPOSTOST.- Aprovar certificació d’obra.

14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar acceptació de subvencions.
15.- CADASTRE.- Proposant aprovar liquidacions Impost sobre béns immobles urbans IBL1 – relació
2022001.

16.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Obres:
a) Adjudicació de les obres d'infraestructura soterrada per l'equipament de restricció de trànsit
a la Pl. del Carme 3 d'Olot.
b) Adjudicació de les obres de modificació i millora de 4 obertures del Museu Comarcal de la
Garrotxa.
Serveis:
c) Adjudicar el servei per a la realització de treballs de conservació de pergamins del Fons
Ajuntament d’Olot de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX).
d) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques de la licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat del contracte de
serveis d’accés, suport i manteniment a la plataforma de seguretat ciutadana M7 Citizen
Security, i convocatòria de licitació.
Altres:
e) Retorn de garanties definitives.
f) Aprovar expedient, PPT i PCAP i convocar la licitació del contracte de serveis del Taller
d’Estudis Assistits (TEA) Curs 2022-2023.
g) Aprovar expedient, plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules administratives
particulars i convocar la licitació del subministrament de mobiliari esportiu-Tapís practicable
en gimnàstica artística.
h) Contractació del Servei de control als accessos i sortides de la piscina municipal.

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
17.- PERSONAL.- Pagament dels serveis de retens.
18.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Brigada.
19.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Policia.
20.- PERSONAL.- Pagament complement nocturnitat Policia.
21.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris personal d’oficina.
22.- PERSONAL.-Pagament d’una gratificació extraordinària a un treballador adscrit a Via Pública.
23.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’una plaça de tècnic/a mitjà/na pel sistema de concurs oposició per promoció interna.
24.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’una plaça d’agent de policia pel sistema de concurs oposició per mobilitat
interadministrativa.
25.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització d'estada d'empresa a l'Arxiu Comarcal a una
alumna del IES Bosc de la Coma.
26.- PERSONAL.- Proposant autoritzar a una alumna de l'Escola d'Art d'Olot la realització de
pràctiques a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
27.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a un alumne de l'Institut la Garrotxa
a la Brigada Municipal.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
28.- P.A. 18.01 CARRETERA DE RIUDAURA.- Proposant aprovar inicialment canvi de sistema
d’actuació i conveni urbanístic.

29.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Enderroc d'edifici entre mitgeres al carrer del Notari Closells, núm. 4.

b) Legalització de modificació de projecte de construcció d'habitatge unifamiliar aïllat
(planta golfes i façanes) al c. del Caliu, núm. 32.
c) Ampliació d'edifici destinat a escorxador a l’ Av. d'Europa, núm.8.

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

Olot, 31 de maig de 2022

L’ALCALDE,
JOSEP BERGA I VAYREDA

