
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    01 DE JULIOL 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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la concessió de subvencions en règim de concurrència 

competitiva per a la realització d'activitats de foment de l'activitat econòmica a la ciutat d'Olot, 
l'any 2021. 

6.- MERCAT.- Proposant prendre acords relatius a les parades del mercat setmanal d’Olot. 
. 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

CULTURA 
 

7.- MUSEUS.- Proposant l’adhesió al conveni marc de col·laboració sobre la Xarxa Territorial de 
Museus de les comarques gironines. 
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

8.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

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

10.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar canvi c/c endossament amb l’empresa Carlos Castilla 

Ingenieros SA. 

11.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar exigència de pagament de quotes urbanístiques carrer 
Comtes de Besalú. 

12.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Resoldre diversos expedients. 

13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Serveis: 

a) Declarar deserta la licitació del servei de manteniment preventiu i correctiu del sistema 
de fred amb control de temperatura i humitat de la cambra de suport especials de 
l’Arxiu municipal i comarcal de la Garrotxa. 

 
 



                     
 

Subministraments: 
b) Adjudicar el contracte mixt de subministrament de llicències i servei de manteniment i 

adaptació de l’aplicació informàtica ESCIO per gestionar la Brigada Municipal. 
 

Altres: 
c) Pròrroga de l’autorització administrativa d’ús privatiu del Pavelló Firal per a la nit de 

Nadal i la nit de Cap d’any, 2021. 
d) Adjudicar la concessió administrativa per l’explotació d’un servei de bar-cafeteria al 

pavelló de banys de l’àrea recreativa dels tossols. 
 

Esports: 
e) Canvi de canonades del Pavelló Municipal d’Esports d’Olot. 
f) Adjudicar contracte de serveis de consergeria i manteniment de les IEM’s.                                                                                                                                                                                  

 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

14.- PERSONAL.-  Proposant autoritzar la realització de pràctiques a una alumna de l'Escola Pia 
d'Olot a les activitats d'Acció jove (Àrea educació i joventut de l'Ajuntament d'Olot). 

15.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques de formació DUAL a dos 
alumnes de l'Institut Montsacopa a l’Escola bressol Les Fonts. 

16.- PERSONAL.- Proposant autorització realització de pràctiques a un monitor Estiu Riu de 
l’Escola d’Educadors Quiràlia. 

17.- PERSONAL.- Proposant autorització realització de pràctiques a un monitor Estiu Riu de 
l’Escola de l’Esplai de Girona. 

18.- PESONAL.- Proposant autorització realització de pràctiques a un alumne de l'IES Bosc de la 

Coma a intervenció. 
 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

19.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Adequació de local per habitatge en edifici plurifamiliar en testera al c. de Sant Rafel 

núm.35 Pis.1 Pta. 
 
 
 

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

 
 
 
 
 

Olot, 29 de juny de 2021       
 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


