CONVOCATÒRIA
JUNTA DE GOVERN LOCAL
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

13 D’OCTUBRE 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 de l’Espai Cràter, i la
Universitat de Girona.

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES
CULTURA
5.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar sol·licitud de subvenció a la Diputació de Girona per cicle
concerts de música de cobla 2022-2023.

EDUCACIÓ
6.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar renúncia subvenció a la Diputació de Girona per projecte
educació 360.

JOVENTUT
7.- CONVENI.- Proposant aprovar la pròrroga del conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa
de delegació de competències per disposar d’un tècnic per a la prestació de serveis en matèria de
joventut.

ESPORTS
8.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvencions nominatives del pressupost.
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA
TURISME
9.- CONVENI.- Proposant aprovar l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal per a l’execució dels
projectes municipals inclosos en el Pla de Sostenibilitat Turística “La Garrotxa soft & smart county”.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
ECONOMIA I HISENDA
10.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses.
11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:
Obres:
a) Modificar les dates d’execució de les obres de reparació de la urbanització de la Plaça Major.
Serveis:
b) Adjudicar el servei d’assistència tècnica als usuaris en la tramitació electrònica de
l’Ajuntament d’Olot.
c) Adjudicar el servei de muntatge dels llums de Nadal.
d) Adjudicar el servei de retransmissions esportives extraordinàries.
e) Modificar el contracte del servei educatiu, del servei de gestió, desenvolupament i
implementació del programa d’activitats del servei educatiu de l’Espai Cràter d’Olot, Lot 2,
gestió del servei educatiu.
f) Adoptar acord en relació al concurs de projectes per adjudicar els serveis de redacció del
projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa, per les obres d’ampliació de la piscina
municipal existent amb una nova piscina coberta climatitzada d’ús públic i de titularitat
municipal, situada a l’avinguda Sant Jordi d’Olot.
g) Donar compte de l’estat d’execució del programa d’inversions del servei d’aigua 2009-2029.
Any 14.
Subministraments:
h) Adjudicar el subministrament, mitjançant la modalitat d’arrendament amb opció de compra,
d’un vehicle furgoneta mixta (Pick Up) per la Policia Municipal d’Olot.
i) Adjudicar el subministrament d’una aeronau no tripulada (dron).
j) Modificar el contracte de subministrament de combustible (Gasoil Tipus C) per calefacció
dels equipaments i aigua calenta sanitària dels edificis municipals.
Altres:
k) Aprovar la devolució de garanties definitives.
l) Adjudicar el contracte del servei de classes de natació en instal·lació coberta i amb
monitoratge. Curs 2022-2023.

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
12.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a una alumna de l'Escola Institut
Petit Plançó (Projecte Clau) a l'Escola Bressol Municipal Les Fonts.

13.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’escola bressol La Gredera del
Morrot a una alumna de la Universitat de Vic.

14.- PERSONAL.- Proposant autoritzar a una alumna de l'Escola d'Art d'Olot la realització de
pràctiques a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa.

15.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’onze places de conserges/vigilants pel sistema de concurs de mèrits en torn lliure.

16.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’una plaça de tècnic/a mitjà/na d’empresa pel sistema de concurs de mèrits en torn lliure.

17.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva de dues places d’educador/a de suport pel sistema de concurs oposició en torn lliure.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME I ESPAI PÚBLIC
18.- MEMÒRIA VALORADA: TREBALLS PER A LA IMPERMEABILITZACIÓ DE LA
COBERTA DEL PAVELLÓ POLIESPORTIU MUNICIPAL 3.- Proposant aprovar.
19.- PROJECTE: CONSTRUCCIÓ DE COBERT A CAN FRONTANA -BATET DE LA
SERRA.- Proposant aprovar.
20.- OBRES D'ADEQUACIÓ DE LES DEPENDÈNCIES DE LA POLICIA MUNICIPAL
D'OLOT .- Proposant aprovar definitivament.
21.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ SECTOR MAS DE XEXAS.- Proposant aprovar
definitivament.

22.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients:
a) Construcció d’un habitatge unifamiliar aïllat amb piscina, c. Marià Jolis i Pellicer núm.12.

MEDI AMBIENT
23.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets
dictats entre els dies 26 d'agost i 30 de setembre relatius a l’Àrea de Medi Ambient.

24.- CONVENI.- Proposant aprovar l’aprovar l’aportació econòmica per l’any 2022 derivada del
conveni entre l’ADF del Riu Fluvià i l’Ajuntament per cedir maquinària propietat de l’ADF per
realitzar tasques de prevenció d’incendis al municipi d’Olot.

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

Olot, 10 d’octubre de 2022

L’ALCALDE,
JOSEP BERGA I VAYREDA

