CONVOCATÒRIA
PLE
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

28 DE JULIOL DE 2022
LES 6 DE LA TARDA
ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
2.- DESPATX OFICIAL.3.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de l’alcaldia dictats darrerament.
4.- JUNTA DE GOVERN.- Assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local.
5.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de:
a) Personal eventual.
b) Donar compte dels decrets de modificacions de crèdit internes del pressupost de 2022
(gener 22 / juny 22).
c) Donar compte de l’informe trimestral sobre les factures anotades i no reconegudes.
d) Donar compte del 2on trimestre del PMP al Ministeri d’Hisenda.

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIO A LES PERSONES
CULTURA
6.- MUSEUS DELS SANTS.- Proposant aprovar inicialment la dissolució i liquidació de la
Fundació Museu dels Sants.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
HISENDA
7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar modificació de crèdit núm. 5 del pressupost de l’exercici 2022.
8.- PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS.- Proposant aprovar modificació del Pla Estratègic
de Subvencions de la Corporació per l’exercici 2022.

9.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS .- Proposant aprovar inicialment l’acord d’imposició/ordenació
de contribucions especials per a la urbanització d’un tram del carrer Narcís Paulís.

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives i plec de
prescripcions tècniques, per a la contractació per procediment obert del servei de manteniment
dels espais verds públics d’Olot, reservat a centres especials de treball d’iniciativa social
(CETIS) i empreses d’inserció (EI), i convocatòria de licitació.
11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives i plec de
prescripcions tècniques, per a la contractació per procediment obert del servei de
col·laboració, assessorament i gestió d’infraccions de trànsit, d’aparcament amb control horari i
sancions governatives de l’Ajuntament d’Olot, en tasques que no requereixin exercici
d’autoritat, i convocatòria de licitació.

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
12.- PATRIMONI.- Proposant modificar l’acord d’alineació dels béns patrimonials consistents en títols
representatius de la companyia mercantil Olot Televisió SL.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
MEDI AMBIENT
13.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni per a la delegació a favor del Consell Comarcal de la
Garrotxa del servei públic de recollida i custòdia dels animals companyia.

JUNTA DE PORTAVEUS
14.- FESTES LOCALS.- Proposant aprovar les festes locals per a l’any 2023.
Mocions entitats:
15.- MOCIÓ.- Moció per debatre el model del TPO a Olot.
Mocions grups municipals:
16.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP per caminar cap a una ciutat termoregualada.

ASSUMPTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Olot, 26 de JULIOL de 2022

L’ALCALDE
JOSEP BERGA i VAYREDA

