
                     
 

    
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    25 DE FEBRER DE 2021   
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA TELEMÀTICA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- SESSIÓ TELEMÀTICA.- Autoritzant la celebració 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 
 

5.- SUBVENCIÓ.-   
a) Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 

competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió 
social 

b) Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la realització activitats que fomentin la cooperació, l’educació pel 
desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals 

c) Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la realització d’ activitats veïnals 

d) Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la realització d’activitats culturals 

e) Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la realització d’activitats d’educació en el lleure 

f) Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a activitats esportives per a la temporada 2020/2021 

g) Aprovar les bases i la convocatòria de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la realització d’activitats de foment de l’activitat econòmica de la 
ciutat 

h) Aprovar les bases i la convocatòria d’ ajuts als esportistes amateurs d’esports 
individuals que han participat en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món o als 
Jocs Olímpics. 

i) Aprovar les bases i la convocatòria d’ ajuts al sector turístic de la ciutat d’Olot amb 
motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19. 

j) Aprovar les bases i  la convocatòria d’ ajuts al sector dels marxants de la ciutat d’Olot 
amb motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19. 

k) Aprovar les bases i la convocatòria d’ ajuts al sector del taxi de la ciutat d’Olot amb 
motiu de les restriccions degudes a la situació generada per la COVID-19. 

 

CULTURA 
 

6.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per 
compensar les pèrdues de la reducció forçada dels aforaments Teatre Principal d’Olot i sala 
El Torín en motiu del covid-19. 

7.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per foment de 
projectes culturals al Museu de la Garrotxa. 



                     
 

8.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per foment de 
programes i projectes educatius al Teatre Principal d’Olot. 

 
EDUCACIÓ 

 

9.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a Dipsalut una subvenció per al finançament del projecte 
suport emocional a joves. 

 
 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

10.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni pel desenvolupament del programa de formació 
oberta anomenat "aula mentor". 
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

11.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

12.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre expedients 

13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Serveis: 

a) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques per a la contractació, mitjançant procediment obert simplificat del servei de 
manteniment dels ascensors dels edificis municipals. 

b) Modificació del contracte del servei de manteniment dels espais verds públics d’Olot i 
l’execució d’un projecte d’inserció laboral. 

c) Revisió de preus del contracte del servei públic de recollida de deixalles i neteja viaria 
d’Olot per l’any 2021. 

d) Revisió de preus del lloguer de la Torre Castanys. 
 

Subministres: 
e) Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars i plec de 

prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat del subministrament de llicències de l’aplicació “Atlas SBI”. 

f) Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat del subministrament de llicències de l’aplicació “Geomedia Professional”. 

 
Cultura: 
g) Aprovar INICIAR l’expedient de contractació dels serveis tècnics i de producció de la 

sala “El Torín” d’Olot. 2021 i aprovar plec de prescripcions tècniques i plec de clàusules 
administratives particulars. 

 

 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés de selecció per a la 

cobertura definitiva d’una plaça d’educador/a tutor/a d’escola bressol. 

15.- PERSONAL.- Aprovar col·laboració per a la formació pràctica en centres de treball. 
 
 
 
 



                     
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

16.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 

a) Ampliació d’habitatge unifamiliar aïllat, C dels Geranis, 69 
 
 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Olot, 23 de febrer de 2021       
 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


