
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    20 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 D’ALCALDIA 
 

5.- CONVENI- Proposant aprovar  el conveni de col·laboració entre el Servei Català de la Salut i 
l’Ajuntament d’Olot per a l’habilitació dels espais adequats a la ciutat d’Olot per a l’execució 
de la campanya de vacunació destinada al control de la Covid-19 en el marc del Sistema 
públic de salut Catalunya. 
 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

CULTURA 
 

6.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar al Ministerio de Cultura una subvenció per FESTIVAL 

SISMÒGRAF 2021. 

7.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’EPEL 
Fira de Teatre al carrer de Tàrrega per la dinamització del mercat escènic. 

 
EDUCACIÓ 

 

8.- CONVENI.- Proposant aprovar la Primera addenda al conveni de col·laboració amb el 
Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa, per a la 
realització de programes de formació i inserció organitzats en la modalitat de Pla de Transició 
al Treball (PTT) per a Joves que han finalitzat l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol 
de Graduat/da en educació secundària obligatòria. 
 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvencions destinades al finançament de les escoles 
de música. 
 

ESPORTS 
 

10.- SUBVENCIONS.-  Proposant aprovar les bases dels ajuts destinats a entitats esportives a fi 

de becar quotes d’esportistes. Temporada 2020-2021. 
 

 
 
 



                     
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

11.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

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

13.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar el model de conveni de subvencions. 

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

15.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Serveis: 
a) Adjudicar els serveis d’una empresa que doni suport al procés participatiu de tres espais 

públics del barri de Sant Miquel - Les Tries. 
b) Adjudicació del contracte del servei d'atenció als usuaris i el servei de gestió, 

desenvolupament i implementació del programa d'activitats del servei educatiu de l'Espai 
Cràter d'Olot, Lot 1 (Gestió del servei d’atenció a l’usuari) i Lot 2 (Gestió del servei 
educatiu). 

c) Adjudicació, mitjançant procediment obert simplificat del contracte de serveis tècnics i de 
producció la sala “El Torín” d’Olot. 
 

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

contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat el subministrament i 
instal·lació d’una caldera al Pavelló 4. 

 
Educació: 
e) Adjudicar contractació dels serveis de gestió, realització i avaluació del Casal d’Estiu 

Ennatura’t 2021 Estiu Riu. 
 

Esports: 
f) Servei de rejuntat dels vasos esportiu i lúdic de la Piscina Municipal. 
 
Altres: 

g) Revisió de preus de diversos lloguers. 
h) Regularització del cànon de la concessió d’ús privatiu de domini públic per la ubicació 

d’un establiment comercial al local situat al carrer Dr. Fàbrega – Pl. Hospital.  

 
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

16.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Proposant aprovar la correcció d’errada material del títol del projecte bàsic i executiu de 

l’expedient. 

MEDI AMBIENT 
 

17.- CONVENI.- Proposant aprovar pròrroga conveni per a la gestió del cens municipal d'animals 
de companyia.  
 

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

 
 

Olot, 18 de maig de 2021       
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


