
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    27 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 PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

5.- PROMOCIÓ ECONÒMICA- Proposant aprovar l’inici de tramitació d’expedient per 
sol·licitar l’obertura dels establiments comercials d’Olot, el dia 19 de juny de 2021 fins a les 
24h. 
 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

HABITATGE 
 

6.- BASES.- Proposant provar les bases específiques per a l’atorgament de subvencions 

destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer. 
 

 
CULTURA 

 

7.- CONVENIS.- Proposant aprovar convenis de cessió de la plaça de braus d’Olot.  

8.- SUBVENCIÓ.- Proposant presentar recurs de reposició davant la Junta de Govern de la 

Diputació de Girona, per sol·licitar ampliació del termini de justificació subvenció Festival MOT 

9.- SUBVENCIÓ.- Proposant presentar recurs de reposició davant la Junta de Govern de la 
Diputació de Girona, per sol·licitar ampliació del termini de justificació subvenció Festival 
SISMÒGRAF. 
 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

10.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

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

12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació del servei d’ aigua i clavegueram 1r trimestre 2021. 

13.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Resoldre diversos expedients. 



                     
 

14.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 
a) Adjudicar les obres de reurbanització del carrer Roser d’Olot. 
b) Aprovar l’expedient i plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació 

mitjançant procediment obert simplificat abreujat de les obres d’ampliació del parc de 
patinatge, i convocar licitació. 
 

Serveis: 
c) Aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i plec de 

prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat del servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema de fred amb control 
de temperatura i humitat de la Sala de Suport Especial de l’Arxiu Municipal i Comarcal 
d’Olot, i convocar licitació.  

d) Contractar la concessió del servei per a l’explotació del bar-cafeteria al pavelló de bany 
de l’àrea recreativa dels Tossols d’Olot. 

 
Subministraments: 
e) Adjudicació del subministrament de 4 càmeres de videovigilància per reposició de les 

actuals. 
f) Adjudicació del subministrament de 3 càmeres de videovigilància per noves. 

 
Altres: 

g) Informe de l’estudi econòmic presentat per l’arrendatari per a la gestió i explotació de 
l’establiment de serveis de bar-restaurant del Fort del Volcà Montsacopa. 

 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

15.- CONVENI.- Proposant aprovar la signatura conveni marc de cooperació educativa entre 

l'Ajuntament d'Olot i l'Escola Superior de Conservació i Restauració de Béns Culturals de 
Catalunya. 

16.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a una alumna de l'Escola 
Superior de Conservació  i Restauració de Béns Culturals de Catalunya al Museu Comarcal 
de la Garrotxa. 

17.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a una alumna de l'Institut la 
Garrotxa a la Brigada Municipal. 

18.- PERSONAL.-  Proposant aprovar la signatura conveni marc de cooperació educativa entre 
l'Ajuntament d'Olot i Fundació Sagrera (xarxa de productores) i realització pràctiques a una 
alumna al Teatre Municipal. 
 

 

 
 
 
 
 

Olot, 25 de maig de 2021       
 
 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


