
                     
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    4 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 
 

CULTURA 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni marc de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i la 

Fundació Privada Vila Casas per a regular un préstec de obres d’art de la Fundació a 
l’Ajuntament. 

6.- CONVENI.-  Proposant aprovar conveni de col·laboració entre el Departament de Cultura, el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió de l'Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa. 
 

EDUCACIÓ 
 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant acordar sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per 
al finançament de les activitats i projectes culturals de les Oficines Joves 2021- Ara, Joves. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

8.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

9.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar certificació d’obres. 

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

Obres: 
a) Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació 

mitjançant procediment obert simplificat de les obres d’ampliació de la vorera oest del 
carrer Marià Vayreda. Tram: carrer Secretari Daunis – Ronda Fluvià, i convocatòria de 
licitació. 
 

Serveis: 
b) Adjudicar el contracte del servei d’inserció d’anuncis i la publicació de programació 

cultural i d’informació municipal, procediment negociat sense publicitat al setmanari “La 
Comarca”.  



                     
 

c) Adjudicar el contracte del servei per a l’emissió d’anuncis d’informació i programació 
d’activitats municipals, procediment negociat sense publicitat a Olot Televisió.  

d) Adjudicar el servei públic de desenvolupament dels programes de suport a la gestió i 
control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per a la transmissió de 
legionel·la en instal·lacions municipals d’Olot.  

e) Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars i tècnics per a la 
contractació mitjançant procediment obert, dels serveis d'educació, atenció al visitant i 
comercialització de l'Espai Cràter, i convocatòria de licitació. 

f) Revisió del preu de les concessions.  
 

Cultura: 
g) Adjudicar el contracte de serveis d’impressió de vuit exemplars de la revista el Plafó i El 

Cartipàs. 

 
Educació: 

h) Adjudicar el contracte de serveis de dinamització de l’Espai Jove l’Ideal d’Olot. 
 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

12.- MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC D’ACCÉS AL MAS 
DE CA L’ISIDRET D’OLOT.- Proposant aprovar. 

13.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Construcció de 3 habitatges unifamiliars en filera, amb situació al c. del Cirerer núm.42 

 
 
 
 
14.- ASSUMPTES URGENTS.- 
15.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 

Olot, 2 de febrer de 2021       
 
 
 
 
 

L’ALCALDE  
JOSEP BERGA I VAYREDA 


