
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    10 DE JUNY 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 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni amb la Fundació Antic Hospital Sant Jaume per a la 

regulació del servei d’àpats a domicili. 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvenció en règim de concurrència competitiva 
per a  la realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social. 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvenció en règim de concurrència competitiva 
per a la realització activitats que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, 
l’enfortiment i articulació de les entitats locals. 

8.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvenció en règim de concurrència competitiva 
per a la realització d’ activitats veïnals. 
 

CULTURA 
 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvenció en règim de concurrència competitiva 

per activitats culturals.  

10.- ARXIU.-  Proposant aprovar contracte entre l’Ajuntament d’Olot i Francesc Delforn Noguer per 
a la donació i cessió dels drets d’explotació del fons Televisió de la Garrotxa. 

 

EDUCACIÓ 
 

11.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’activitat d’educació en el 
lleure per a l’any 2021. 

 
ESPORTS 

 
12.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament des subvencions en règim de concurrència 

competitiva extraordinaris amb entitats esportives. 
 
 
 
 
 



                     
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

13.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

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

15.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 
a) Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars per a la contractació 

mitjançant procediment obert simplificat de les obres de conservació i millora 
d’infraestructura viària de diversos carrers de la Ciutat. Any 2021. (Fase 1) 

Serveis: 
b) Adjudicar els serveis de manteniment de software Genesys i3: Sistema de Gestió per a 

l'eAdministració pública.  
c) Adjudicar el servei de seguretat i vigilància i control d’accés de l’edifici de Can Joanetes, 

seu principal de l’Ajuntament d’Olot.  
d) Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars i plec de 

prescripcions tècniques per a la contractació reservada mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat del servei de neteja i manteniment extraordinari de la via i espais 
públics de la ciutat d’Olot, i convocatòria de licitació. 
 

Subministraments: 
e) Adjudicar el subministrament de la llicència de l’aplicació GIS, mitjançant un procediment 

negociat sense publicitat. 
f)   Aprovació expedient, plecs de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 

tècniques per a la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del 
subministrament , muntatge i instal·lació de tots els elements de la instal·lació semafòrica 
de control de trànsit de dos encreuaments de la ciutat 

 
Altres: 

g) Revisió preu de la concessió de l’ocupació temporal de la via pública amb instal·lació 
desmuntable per activitats de restauració.  

h) Revisió preu de la concessió del servei de transport públic urbà de la ciutat d’Olot. 
i)   Rectificació acord de venda de vehicles del dipòsit municipal. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

16.- MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE MILLORA CONDUCTES D’AIGUA 
SANITÀRIA ALS VESTIDORS (ZONA DONES) DEL PAVELLÓ 1. PARC ESPORTIU 
PLA DE LLACS AVINGUDA DE LA REPÚBLICA ARGENTINA, NÚM.8.- Proposant 
aprovar. 

17.- MEMÒRIA VALORADA D’OBRES DE REHABILITACIÓ DEL MAS CAN COLLELL. 
CARRER TERRASSA, NÚM. 33.- Proposant aprovar. 

18.- PROJECTE EXECUTIU DEL PLA DIRECTOR DEL PARC DE LES MORES.- 
Proposant aprovar definitivament. 

 

 
INNOVACIÓ I TECNOLOGIA 

 

19.- PROTECCIÓ DE DADES.- Proposant aprovar el contracte de corresponsabilitat tractament 

de dades EINSMER-AJUNTAMENT D’OLOT. 

 
 



                     
 

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

 
 
 

Olot, 8 de juny de 2021       
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


