
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    15 D’ABRIL 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 
 

ESPORTS 
 

5.- CONVENI.- Proposant  donar compte del decret de sol·licitud de la subvenció A1, inclosa a 
la convocatòria de subvencions de la Diputació de Girona pel finançament de l’acció de 
promoció i foment de l’activitat física i l’esport a les comarques gironines per l’anualitat 2021, 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

6.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

7.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar avançament de subvenció. 

8.- PRESSUPOSTOS.- Donar compte de la fiscalització dels ajuts atorgats en la campanya 
dels “Ajuts 3000” portada a terme el desembre de 2020. 

9.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre expedients. 

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 
a) Adjudicació obres de reposició senyalització viària urbana per l'adaptació a les mesures 

de trànsit fixades RD 970/2020 de 10 de noviembre. 
b) Donar compte de les obres de millora executades dins el contracte del servei de 

subministrament d’aigua potable. 
 

Serveis: 
c) Proposant aprovar el canvi de nom de titular del contracte de subministrament de gestió 

del servei públic d’aigua potable subscrit amb l’Ajuntament  
 

Subministraments: 
d) 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 i serveis de l’aplicació GIS. 

e) Adjudicació del subministrament de llicència de l’aplicació d’Euromus per la gestió de 
reserves als museus. 
 



                     
 

 
Esports: 

f) Subministrament productes Piscina Municipal. 
 

Altres: 
g) Retorn de la garantia definitiva de l’antiga concessió del quiosc de premsa de la plaça 

Clarà. 
 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

11.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la 
creació d’una borsa de treball de personal laboral temporal, categoria coordinador/a i 
monitor/a, per activitats d’Estiu Riu, Nadal i Setmana Santa. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

12.- MEMÒRIA VALORADA DE RESTAURACIÓ DEL CAMÍ EMPEDRAT DEL BAC DE 
LA PRADELLA DE LA DEU A BONAVISTA.- Proposant aprovar inicialment 

13.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Enderroc d'edifici aïllat, ctra. de la Canya núm.148 i 152. 
b) Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, camí de l'Hostal de la Corda 

núm.27  
c) Instal·lació de centre elèctric de seccionament i mesura en parcel·la d'ús industrial 

de sala d'especejament i envasat de porcí amb magatzem frigorífic, Av. d'Europa 
núm.14.  

d) Construcció d'ascensor en habitatge unifamiliar en tester, c. del Volcà Montcal 
núm.12.  

e) Substitució parcial de coberta en habitatge plurifamiliar entre mitgeres, av. de Sant 
Jordi núm.68 pis.1 pta.2.  

 
 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Olot, 13 d’abril de 2021       
 
 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


