CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

01 DE SETEMBRE DE 2022
LES 8 DEL MATÍ
ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA
1.-ACTA.- Aprovació de les actes de la sessions anteriors.
2.-DESPATX OFICIAL.3.-DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials.
ÀREA D’ALCALDIA
4.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni entre l’Ajuntament d’Olot a través d’Espai Cràter i les
Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa.

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES
CULTURA
5.- 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.
6.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvenció nominativa del pressupost.

ESPORTS
7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions en règim de concurrència
competitiva d'activitats esportives.

FESTES
8.- CONVENIS.- Aprovar convenis de patrocinadors (sponsors) Festes del Tura 2022.
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
9.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses.
10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar preus públics serveis Pista de Gel 2022.
11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar preus públics espectacles de música temporada tardor 2022-2023.
12.- INGRESSOS.- Acceptació de subvencions.
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Serveis:
a) Adjudicar els serveis tècnics de sonorització i il·luminació dels escenaris i actes de Festes
del Tura 2022, Lots 1 i 2.
b) Prorrogar el contracte del servei de seguretat de la pista de gel.
c) Convalidar diversos decrets per modificacions de contracte relacionats amb l’ampliació de
l’obertura de la piscina municipal (serveis de socorrisme, consergeria i neteja).

Subministraments:
d) Finalització del renting d’un vehicle de la Policia Municipal i adquisició del vehicle.
Altres:
e) Autorització de l’ús privatiu del domini públic per instal·lar i explotar una xurreria al Passeig
de Blay durant les Festes del Tura 2022.
f) Actuacions musicals i incloses en la programació de Festes del Tura 2022.
g) Contractar diferents espectacles escènics i musicals a portar terme durant el FESTIVAL
SISMÒGRAF 22 (RÈPLICA).
h) Adjudicar el contracte de serveis per a la realització dels Tallers d’Estudis Assistits (TEA) de
primària i secundària per al curs 2022-2023.
i) Aprovar la pròrroga del contracte de “Concessió de serveis de l’Escola Municipal
d’Expressió d’Olot” pel curs 2022/2023.

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
14.- PERSONAL.-Proposant autoritzar la realització de pràctiques a tres alumnes de l'Institut
Montsacopa a les llars municipals.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
15.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat situat al carrer del puig, núm. 65.
b) Construcció de dos edificis plurifamiliars:
- de 22 habitatges i 39 places d'aparcament, situat a la Ronda les Fonts, núm. 22-24-26.
- de 3 habitatges i 2 places d'aparcament, situat al carrer de la Verge de Montserrat, núm. 9.

MEDI AMBIENT
16.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets
dictats entre els dies 26 de juliol i 22 d’agost relatius a l’Àrea de Medi Ambient.
17.- CONVENI.- Proposant aprovar l'addenda del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i
Dispsalut, per executar els programes de salut pública del Catàleg de serveis de Dipsalut, per a
l'any 2022.

18.- ASSUMPTES URGENTS.19.- PRECS I PREGUNTES.-

Olot, 30 d’agost de 2022
L’ALCALDE,
JOSEP BERGA I VAYREDA

