
                     
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    11 DE FEBRER DE 2021   
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 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 
 

SALUT 
 

5.- INSPECCIONS.- Proposant aprovar la programació de les inspeccions alimentàries 2021. 
 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

6.- MERCAT SETMANAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procediment per 
a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària destinat a la venda d’embotits de producció 
pròpia i artesana. 

7.- MERCAT SETMANAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procediment per 
a l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària destinat a la venda de conserves de peix de 
producció pròpia i artesana. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

8.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

9.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre expedients. 
10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

Obres: 
a) Pròrroga de la cessió del local situat al carrer Geranis, 50 (antigues escoles de Sant 

Pere Màrtir) a l’Escola de Dansa Folklòrica de la Garrotxa. 
b) Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars i per a la 

contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de 
manteniment i suport telemàtic de l’aplicació Epsilon. 

c) Adjudicar el contracte del servei de publicitat i realització de programes especials, 
procediment negociat sense publicitat, a Ràdio Olot. 

d) Regularització de cànons. 
                                       

 
 
 



                     
 

Subministres: 
e) Aprovació de l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i tècniques per la 

contractació del subministrament de planta arbustiva, vivaç i de temporada per als 
conjunts florals, jardineres a peu de carrer i parterres d’Olot. 

f) Convalidar el decret de resolució del recurs presentat al Plec de clàusules 
administratives particulars per a la contractació del subministrament, instal·lació i 
manteniment integral d’un cinemòmetre i dues cabines antivandàliques en el municipi 
d’Olot. 
 

Cultura: 
g) Contractació servei de coordinació festival mot 2021. 
h) Contractació subministrament bucle magnètic individual pel Teatre Principal d’Olot 

 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de 
les oficines per les hores extres realitzades des del dia 1 al 15 de gener de 2021 i algunes 
pendents del 2020. 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament de serveis extraordinaris al personal de la 
Policia Municipal realitzats des del dia 1 al 15 de gener de 2021. 

13.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament d'una retribució extra al personal de la Policia 
Municipal pels serveis realitzats durant els dies 1, 5 i 6 de gener de 2021. 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament d'un complement de nocturnitat al personal de 

la Policia Municipal pels serveis realitzats de l'1 al 15 de gener de 2021. 
15.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament de serveis extraordinaris al personal de la 

Brigada Municipal realitzats des del dia 1 al 15 de gener de 2021. 

16.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament de serveis d’emergència per la nevada al 
personal de la Brigada Municipal realitzats a gener de 2021. 

17.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament dels serveis de retens realitzats durant el mes 
de desembre de 2020 i el gener de 2021.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

18.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS TRAMS DEL CARRER ROSER, 
MACARNAU I PINTOR DOMENGE.- Proposant aprovar inicialment.  

19.- PROJECTE D'URBANITZACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 03.04 EN 
L'ENTORN DEL CARRER CARLES I A OLOT.- Proposant aprovar inicialment. 

20.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Construcció murs de contenció perimetrals i anivellament de terreny al c. dels 

Garganta, núm.16. 
b) Projecte bàsic per la creació d’un habitatge unifamiliar a la cabana i reforma del volum 

secundari del Mas El Perer. 

c) Substitució de coberta en edifici plurifamiliar entre mitgeres al c. del Notari Closells, 

núm.8 

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

 
 

Olot, 9 de febrer de 2021       
 
 

L’ALCALDE  
JOSEP BERGA I VAYREDA 


