
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    28 DE NOVEMBRE DE 2019   
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  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. 
 

ALCALDIA 
 

4.- CONVENI.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i “Fundació EuroPACE”, en 
virtut de les pautes aprovades pel “Codi de gestió de l’Ajuntament d’Olot per la transició 
energètica i el canvi climàtic, la rehabilitació i l’accessibilitat d’habitatges (programa 
EuroPACE)”, en sessió plenària de 28 de març de 2019. 

 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

CULTURA 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i Joaquim Danés Valeri 
per a la donació del Fons Joaquim Danés Torres. 

6.- CONVENI.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’empresa Simon Holding, 
SL per al patrocini del servei d’imatges de l’Arxiu Municipal de la Garrotxa. 
 

EDUCACIÓ 
 

7.-  SUBVENCIÓ.- Sol·licitud d’una subvenció a la Generalitat de Catalunya per l’Escola 
Municipal de Música d’Olot. 

8.- CONVENI.-  Conveni de col·laboració de l’administració de la Generalitat de Catalunya, 
mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat 
Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense 
obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. 
 

HABITATGE 
 

9.- SUBVENCIÓ.- Ampliar l’import màxim inicial de la dotació pressupostària de la convocatòria 
per a l’atorgament de subvencions destinades a propietaris d’habitatges desocupats que el 
posin en lloguer per a l’any 2019, Bop núm. 93 de 15 de maig de 2019 (Ref. BDNS 461424). 

10.- SUBVENCIÓ.- Atorgament i pagament subvencions per a propietaris d’habitatges 
desocupats. 

 
 



                     

 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

11.- MERCAT.- Proposant atorgar ajuts als marxants d’alimentació i planter del mercat setmanal 
d’Olot que realitzin una acurada neteja i selecció de residus del seu lloc de venda (exercici 
2019). 

12.- MERCAT.- Proposant prendre acords relatius a les parades del mercat setmanal d’Olot. 
 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 

13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 
a) Obres de les millores en la coberta Mas el Molí de Can Climent. 
Serveis: 
b) Adjudicació de la concessió d’un lloc de venda a la Plaça Mercat 
c) Adjudicar els locals de la segona fase del projecte “El Taller del Sastres” 
d) Adjudicació del servei de neteja i inspecció de la xarxa municipal de clavegueram de la 

Ciutat i de les escomeses dels edificis públics municipals de l’Ajuntament d’Olot.  
e) Adjudicació dels serveis d'instal·lació, configuració i migració de l’entorn virtual Oracle. 
f) Adjudicació del servei tècnic per l'aixecament topogràfic de la xarxa de clavegueram zones 

Bonavista, Pequin i Sant Roc. 
g) Deslliurar part de la despesa del servei de recollida de paper i de cartó comercial. 
h) Servei de disseny, actualització i manteniment de la pàgina web i producció i muntatge de 

vídeos de la residència Faber. 
Subministraments: 
i) Adjudicació del subministrament i implementació dels sistemes d’informació que 

conformaran l’entorn virtual d’Oracle.  
j) Adjudicació del subministraments de sensors per mesurar la qualitat de l’aire.  

14.- INGRESSOS: Resolució recursos contra taxa ocupació via pública companyies 
subministradores. 

15.- INGRESSOS.- Acceptació de subvenció 

16.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

17.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar model financer del subministrament d’aigua potable a Olot (Ex. 
2020) 

 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

18.- PERSONAL.- Aprovar les bases per gaudir d’una borsa d’hores a compensar en el moment 
de la jubilació per part del personal de l’Ajuntament i els seus organismes autònoms que 
reuneixin els requisits. 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

19.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a. Reforma i ampliació d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a l’avinguda Morrot, 93.  

 
MEDI AMBIENT 

 



                     

 

20.- CONVENI.- Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Dipsalut, per a l’execució de 
programes de salut pública de Serveis de Dipsalut, per a l’any 2019. 

 
21.- ASSUMPTES URGENTS.-   
22.- PRECS I PREGUNTES.-   

 
 

Olot, 26 de novembre de 2019       
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 

 


