CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

7 DE JULIOL 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.
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES
CULTURA
5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar avançaments de subvencions per a l’organització,
participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022.

6.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvencions nominatives del pressupost.
7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions en règim de concurrència
competitiva per a la millora de les seus dels ateneus 2022.

EDUCACIÓ
8.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i IES Bosc
de la Coma per a la realització d’activitats culturals i educatives fora del centre i amb implicació
de la ciutadania.

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT
9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar conveni de subvenció amb l'Associació per al Foment del
Consum Local de la Garrotxa i avançament de la primera bestreta.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
10.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses.
11.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar avançament de subvencions.
12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions taxa escombraries particulars derivades del pla
pilot obres no declarades a cadastre 22ESL2.

13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Serveis:
a) Serveis d’allotjaments per necessitats socials.

b) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques de la licitació del concurs de projectes per a la redacció del projecte bàsic i
executiu i la direcció facultativa de les obres de construcció d’una piscina coberta
climatitzada d’ús públic i de titularitat municipal situada a l’avinguda Sant Jordi d’Olot, i
convocatòria de licitació.
Subministraments:
c) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions
tècniques de la licitació del subministrament, mitjançant la modalitat d’arrendament amb
opció de compra, d’un vehicle furgoneta mixta (Pik Up) per la Policia Municipal d’Olot, i
convocatòria de licitació.
Altres:
d) Contractació d’espectacles d’arts escèniques de la temporada Tardor-Hivern 2022

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
14.- PERSONAL.- Pagament d’una gratificació extraordinària a un treballador.
15.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Brigada.
16.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris personal d’oficina.
17.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Policia.
18.- PERSONAL.- Pagament complement nocturnitat Policia.
19.- PERSONAL.- Pagament dels serveis de retens.
20.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria per a la cobertura definitiva de 4
places d’agent de policia pel sistema d’oposició lliure.

21.- PATRIMONI.- Proposant aprovar plec condicions que han de regir el concurs de la venda de la
parcel·la del carrer Garbí, núm.36.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
22.- PROJECTE D’ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DE SANT MIQUEL.Proposant aprovar inicialment.

23.- PROJECTE PARC DELS GOSSOS A LA LLERA DEL RIU FLUVIÀ, AL PONT DE LA
CREU.- Proposant aprovar definitivament.
24.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Instal·lació d'ascensor en habitatge unifamiliar aïllat al Pg. dels Desemparats núm.93.

MOBILITAT
25.- SUBVENCIONS.- Proposant sol·licitar subvencions en règim de concurrència competitiva per
la realització d’actuacions destinades a la promoció d’estils de vida saludable a través de la
creació o rehabilitació d’entorns saludables en el marc del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència (RD 1070/2021).
26.- TAXIS.- Proposant prendre acord relatiu d’una llicència de taxi.
27.- TAXIS.- Proposant aprovar torns del servei de taxi: nocturns, caps de setmana i festius (juliol
2022 a juliol 2023).

28.- ASSUMPTES URGENTS.29.- PRECS I PREGUNTES.Olot, 5 de juliol de 2022
L’ALCALDE,
JOSEP BERGA I VAYREDA

