CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

07 DE SETEMBRE DE 2022
LES 8 DEL MATÍ
EXTRAORDINÀRIA

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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar sol·licitud de subvenció per part d’Espai Cràter al
Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per a projectes culturals que facin servir
tecnologia immersiva.

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 sol·licitar una subvenció per preparació nou programa europeu
Festival Sismògraf.

ESPORTS
7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvenció extraordinària a una entitat
esportiva.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
8.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses.
9.- INGRESSOS.- Acceptació de subvencions.
10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Obres:
a) Adjudicació de les obres de conservació i millora infraestructura viària a diversos carrers de
la Ciutat Any 2022. Fase 2.
Serveis:
b) Aprovació expedient, plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques per
a la contractació del muntatge de llums de Nadal.
c) Adjudicació del servei de control d’accés de l’edifici de Can Joanetes.
d) Adjudicar el contracte de serveis de gestió i desenvolupament de les Unitats d’Escolarització
Compartida (UEC) Curs 2022-2023.

Subministraments:
e) Modificació del contracte de subministrament de sistemes d’informació, els sistemes de
comunicació de dades LAN i els serveis associats a l’Ajuntament d’Olot i el seu
manteniment.
f) Rectificació acord d’adjudicació del contracte de subministrament de llicències de l’aplicació
Manage Enginye Patch Manager, en relació al pagament de la despesa.
g) Aprovar expedient, plecs de prescripcions tècniques, plecs de clàusules administratives
particulars i convocatòria de la licitació del contracte del subministrament i instal·lació
d’equips de maquinària escènica del Teatre Principal d’Olot.
Altres:
h) Revisió de preus de l’arrendament d’un local de les sitges del sector de l’Estació d’Olot.
i) Contractar diferents espectacles escènics i musicals a portar terme durant la temporada
TARDOR 22.
j) Contractar el servei d’impressió de 300 exemplars del llibre “Anna Manel·la, la Dona i el
Mur” sobre la vida i obra de l’artista olotina, en marc de les edicions municipals 2022.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
11.- PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A LA CONTINUACIÓ DE L’EXECUCIÓ DE
LA SENTÈNCIA RECAIGUDA EN EL PROCEDIMENT 348/2012.- Adoptar acord relatiu.
12.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Reforma interior de dos habitatges en edifici plurifamiliar entre mitgeres situats al carrer
Aigua, núm.1-9.

13.- ASSUMPTES URGENTS.14.- PRECS I PREGUNTES.-

Olot, 5 de setembre de 2022

L’ALCALDE,
JOSEP BERGA I VAYREDA

