
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    13 DE MAIG 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 SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

5.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

6.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació definitiva de CEM per les obres 
d’urbanització d’un tram del carrer Narcís Paulis -fase 1 Sanejament-. 

7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la liquidació definitiva de CEM per les obres 
d’urbanització de la vorera nord de l’ Avgda. Països Catalans. 

8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar acceptació de subvencions. 

9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions taxa ocupació domini públic per empreses 
subministradores 1r trimestre 2021. 

10.- CEMENTIRI.- Proposant aprovar uns reserva de crèdit per adquisició de drets funeraris. 

11.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Resoldre diversos expedients. 

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 
a) Aprovar l’expedient i plecs de clàusules administratives particulars i per a la contractació 

mitjançant procediment obert simplificat de les obres d’ampliació de l’Estadi Municipal 
Sector Sud-Oest. 
 

Serveis: 
b) Aprovar l’expedient i plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per a la 

contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat del servei de manteniment 
dels grups electrògens de l’Ajuntament d’Olot. 

c) Serveis d’allotjament per necessitats derivades del COVID19. 
d) Adjudicar els serveis de redacció del Projecte d’ampliació de millores a la plaça del Carme 

– Fase 3 i la Direcció d’Obra i Coordinació de seguretat i Salut de les Fases 1, 2 i 3. 
 

Subministraments: 
e) Aprovar l’expedient i plecs de clàusules administratives particulars i tècniques per a la 

contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del contracte mixt de 
subministrament de llicències i servei de manteniment i adaptació de l’aplicació “Escio” 
per a la gestió de la Brigada Municipal. 
 

 
 



                     
 

Esports: 
f)  Proposta de contractació del servei de seguretat de la piscina municipal. 

 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

13.- PERSONAL.-  Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la 
cobertura definitiva de set places d’educador/a tutor/a i sis places d’educador/a de suport 
d’escola bressol. 

14.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a la Brigada Municipal a un 
alumne de l’Escola PIA. 

15.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques de 4 alumnes de l’Institut 
Montsacopa a les escoles bressol municipals. 

16.- PERSONAL.- Proposant aprovar el  conveni marc de formació dual amb l’Institiut 
Montsacopa. 

17.- PATRIMONI.- Proposant adjudicar la venda de la parcel·la situada a l’avinguda dels Països 

Catalans, 70. 
 

 
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

18.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Reforma en edifici plurifamiliar entre mitgeres amb augment del nombre d'habitatges, 

C de Sant Tomàs núm.4 Pis.1. 
b) Modificació de projecte de rehabilitació d'edifici aïllat per a centre de divulgació de 

sistemes d’eco-eficiència energètica en espais naturals i rurals, Ctra. de la Moixina 
núm.16  

 

MEDI AMBIENT 
 

19.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre Dipsalut i l'Ajuntament 
d'Olot per a l'execució de programes de salut pública del catàleg de serveis de Dipsalut. 

 

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Olot, 11 de maig de 2021       
 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


