
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    25 DE MARÇ 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 
 

CULTURA 
 

5.- CONVENIS.- Proposant aprovar convenis de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i mitjans 
col·laboradors FESTIVAL SISMÒGRAF 2021. 

 

SALUT 
 

6.- CONVENI.- Proposant renovar el conveni de cessió d'ús i gestió de la xarxa de 
desfibril·ladors 
 

ESPORTS 
 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant  aprovar concessions subvencions nominativa del pressupost. 
 

 
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

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

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

9.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

10.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar certificació d’obra. 

11.- CADASTRE.- Proposant aprovar el padró de l’impost sobre béns immobles de naturalesa 
urbana exercici 2021. 

12.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre expedients. 
 
 



                     
 

13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Serveis: 

a) Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars i plec de 
prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant procediment negociat sense 
publicitat del servei de manteniment de software Genesys I3: sistema de gestió per a 
l’eAdministració pública. 

b) Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives particulars per a la licitació 
per procediment obert simplificat del servei de seguretat i vigilància i control d’accés de 
l’edifici de Can Joanetes, seu principal de l’Ajuntament d’Olot. 

c) Adjudicar el servei de manteniment i suport telemàtic de l’aplicació “Epsilon”. 
d) Adjudicar el servei de dinamització de participació ciutadana en el Projecte de lluita 

contra la discriminació d'accés a l'habitatge. 
e) Serveis d’allotjament per necessitats derivades de la Covid19. 

 
Subministraments: 

f) Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars i per a la 
contractació mitjançant procediment obert del subministrament i instal·lació d’una  
caldera de biomassa al CEIP Bisaroques, Servei de manteniment correctiu i preventiu i 
subministrament d’energia tèrmica per calefacció i aigua calenta sanitària. 

g) Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars i per a la 
contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat  del subministrament 115 
Llicències d’Office 365 per negocis i 3 Llicències de Visio Plan 2. 
 

Cultura: 
h) Aprovar contractacions PROGRAMACIÓ ARTS ESCÈNIQUES 2021. 
 

 

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’oficial 1a categoria xofer-mecànic grua. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

15.- PROJECTE DE REPARCEL·LACIÓ ECONÒMICA DEL PA 03.06 AV SANT JOAN 
(C/ COMPTES DE BESALÚ).- Proposant aprovar inicialment. 

 
 

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

 
 
 
 
 
 

Olot, 23 de març de 2021       
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


