
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    30 DE DESEMBRE DE 2020   
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ: EXTRAORDINÀRIA TELEMÀTICA 
 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- SESSIÓ TELEMÀTICA.- Autoritzant la sessió d’aquesta sessió per mitjans telemàtics 
2.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

  3.- DESPATX OFICIAL.- 
  4.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 
 
 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
CULTURA 

 
5.- ARXIU.-.Aprovar expedient d'eliminació de documentació municipal. 
6.- CONVENI.- Proposant aprovar del conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la 

Garrotxa i l’Ajuntament d'Olot per a l'organització del Concert de Nadal (2 de gener de 2021). 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

7.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 
8.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar renúncia de subvenció. 
9.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar certificació d’obra. 

10.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar endossament de factura. 
11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

Serveis: 
a) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i tècniques que han de 

regir  la contractació de les obres de rehabilitació i ampliació de l’Estadi Municipal 
d’Olot. 

b) Treballs de restauració de la Tomba Bertran del Cementiri municipal d’Olot. 
 

Serveis: 
c) Adjudicar el contracte per al “Servei d’enregistrament, producció i difusió de l’activitat 

municipal a través de la TDT”. 
d) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars que ha de regir la 

concessió del quiosc de premsa de la Plaça Clarà. 
e) Servei extraordinari de neteja i desinfecció dels edificis i equipaments municipals, per 

prevenció del contagi de coronavirus, per al període del primer trimestre de 2021. 
f) Servei extraordinari de control d’accés de l’Ajuntament d’Olot, per prevenció del contagi 

de coronavirus, per al període del primer semestre de 2021. 
g) Allotjaments per necessitats socials, període de l’1 al 15 de desembre de 2020. 



                     

 

h) Donar compte del decret de rectificació del plec de clàusules administratives i 
particulars de la contractació del servei de visites guiades i tallers pedagògics, dins el 
projecte de serveis educatius dels Museus d'Olot. 
 

Subministraments: 
i) Resoldre el recurs presentat i aprovar la modificació del plec de clàusules 

administratives particulars i plec tècnic que han de regir la contractació del 
subministrament, instal·lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i dues cabines 
antivandàliques en el municipi d’Olot, i convocatòria de nova licitació. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

12.- INSTAL.LACIÓ D’UN PARC ESPORTIU DE CAL.LISTÈNICA AL PARC DE LES 
MORES.- Proposant aprovar. 

 
MEDI AMBIENT 

 
13.- CONVENI.- Proposant aprovar l'aportació econòmica per a l'any 2020 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. 

14.- ASSABENTAT.- Donar compte dels assabentats d’obertura i dels decrets dictats entre els 
dies 3 i 23 de desembre de 2020, relatius a l’Àrea de Medi Ambient . 
 

 
 
15.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 

Olot, 28 de desembre de 2020       
 
 
 
 
 

L’ALCALDE  
JOSEP BERGA I VAYREDA 


