CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

30 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 justificació subvencions nominatives del pressupost.
5.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvenció nominativa del pressupost.
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES
CULTURA
6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar avançament de subvenció per a l’organització,
participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022.

EDUCACIÓ
7.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni amb l’IES Garrotxa per a la realització d’activitats
culturals i educatives fora del centre i amb implicació de la ciutadania.

ESPORTS
8.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvencions nominativa del pressupost.
9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvenció nominativa del pressupost.
10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvenció extraordinària suport entitats.
FESTES
11.- FESTES DEL TURA.- Adjudicació de les barraques i la neteja de gots per a les Festes del Tura 2022.
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
12.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses.
13.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar certificació d’obra.
14.- INGRESSOS.- Acceptació de subvencions.

15.- PATRIMONI.- Acord sobre la cessió d’ús d’un espai a l’edifici de “Can Trincheria” al Patronat
d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca (PEHOC).

16.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Obres:
a) Adjudicació dels treballs d’impermeabilització de tres fonts ornamentals.
Serveis:
b) Aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars, i plec de prescripcions
tècniques per a la licitació del contracte de serveis de manteniment dels sistemes tèrmics
dels edificis municipals, i convocar licitació.
c) Aprovar la pròrroga dels contractes del servei de manteniment dels sistemes tèrmics dels
edificis municipals.
Subministraments:
d) Aprovar l’adhesió a l’acord d’adquisició de vehicles de mobilitat sostenible a través de
l’acord marc de l’ACM (Exp. 2019.07) per dos vehicles de la Policia Municipal.
e) Adjudicar el subministrament de pilones per a la via pública.
f) Adjudicar el subministrament de llicències de l’aplicació Milestone Xprotect Professional+
per una durada de 2 anys.
Altres:
g) Iniciar expedient, aprovar plecs de prescripcions tècniques, plecs de clàusules administratives
particulars i convocar licitació del contracte de serveis de gestió de xarxes socials, manteniment
web i creació de continguts de l’àrea de cultura i educació.

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
17.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a un alumne de l’Escola l’Empordà
per fer les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

18.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a un alumne de l’Escola Pia d'Olot
per fer les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil.

19.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases per la convocatòria del concurs de mobilitat interna per
proveir 6 llocs de treball d’oficial primera adscrits a la brigada municipal.

20.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases per la convocatòria del concurs de mobilitat interna per
proveir 6 llocs de treball d’auxiliar administratiu.

21.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases per la convocatòria per a la cobertura definitiva de 3
places del grup a (arquitecte a1, arquitecte tècnic a2 i enginyer tècnic a2).

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
22.- MEMÒRIA VALORADA DE RESTAURACIÓ DEL CAMÍ RAL DE BATET DES DEL
CARRER DE SANT CRISTÒFOR FINS AL CAMÍ PRIVAT DE MAS MASCLET.Proposant aprovar definitivament.

23.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Enderroc parcial d'edifici industrial aïllat a la ctra. vella de la Canya, 10.

MEDI AMBIENT
24.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets
dictats entre els dies 2 de maig i 22 de juny de 2022, relatius a l’Àrea de Medi Ambient.

25.- ASSUMPTES URGENTS.26.- PRECS I PREGUNTES.-

Olot, 28 de juny de 2022

L’ALCALDE,
JOSEP BERGA I VAYREDA

