
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    22 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 
 

CULTURA 
 

5.- ARXIU.- Proposant  aprovar contracte entre l’Ajuntament d’Olot i Pau Vinyes i Roig per a la 
donació i cessió dels drets d’explotació de les fotografies de Joan Vinyes i Riera. 

6.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni de col·laboració entre el Consorci de Medi Ambient i 

Salut Pública de la Garrotxa, l’Ajuntament d’Olot i el Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i 
Comarca per a l’organització del cicle dels grans interrogants de la ciència. 

7.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar subvencions a museus i col.leccions de les comarques 

gironines per facilitar l'accés a les noves tecnologies 2021. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

8.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar modificació de l’acord del protocol plusvàlua de 3/9/2020. 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació definitiva de la taxa clavegueram fonts propis 
exercici  2020 i liquidació provisional exercici 2021. 

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 
a) Adjudicar les obres d’ampliació de la vorera oest del Carrer Marià Vayreda. Tram entre el 

Carrer Secretari Daunis i la Ronda Fluvià.  
b) Adjudicar l’obra civil de les actuacions de millora a la plaça del Carme (fase 2). 

 
Serveis: 
c) Adjudicar el servei de redacció del projecte de les obres d’adequació de les 

dependències situades a l’àmbit oest de la planta segona, de l’edifici de l’Hospici, per a la 
ubicació de les oficines corresponents a l’Àrea d’Educació i Cultura d’Olot. 

d) Adjudicar els serveis d’un professional per digitalitzar i descriure fons audiovisuals de 
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX). 

e) Adjudicar el servei de transplantament d’arbres. 
f)   Adjudicar el servei d’auditories.   



                     
 

g) Acceptar la renúncia del contracte de subarrendament del local de la Plaça major, núm. 
5, en el marc del projecte del “Taller dels Sastres”. 

h) Cessió d’ús d’un local al passeig d’en Blay 
 

Subministraments: 
i)  Adjudicar el subministrament de la llicència de l’aplicació Atlas SBI, mitjançant un 

procediment negociat sense publicitat.  
j) Adjudicar el subministrament de la llicència de l’aplicació Drag per la Policia Municipal,  

mitjançant un procediment negociat sense publicitat. 
k)  Adjudicar el subministrament de la llicència de l’aplicació Itec per la gestió de 

pressupostos d’urbanisme i infraestructures, mitjançant procediment negociat sense 
publicitat. 
 

Concessions: 
l) Actualització dels cànons amb motiu de la COVID.   

 
Altres: 
m) Venda de vehicles del dipòsit. 

 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

12.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i de la convocatòria del procés selectiu per a la 
provisió de tres places d’agent de la policia municipal mitjançant concurs oposició per 
mobilitat interadministrativa. 

13.- PERSONAL.- Proposant aprovació les bases i de la convocatòria del procés selectiu per a la 
provisió d’una plaça de sergent de la policia municipal mitjançant concurs oposició per 
promoció interna. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

14.- MEMÒRIA VALORADA DE INSTAL.LACIÓ D’UN PARC ESPORTIU DE 
CAL.LISTÈNICA AL PARC DE LES MORES.- Proposant aprovar. 

15.- MEMÒRIA VALORADA PER A LAVABO ADAPTAT A L’ESCOLA OFICIAL 
D’IDIOMES D’OLOT.- Proposant aprovar. 

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

a) Enderroc d'edifici plurifamiliar entre mitgeres,  c. de Sant Ferriol núm.34. 

b) Ampliació d'habitatge unifamiliar aïllat, Pg. dels Desemparats núm.67 . 
 

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

 
 
 
 
 
 

Olot, 20 d’abril de 2021       
 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


