
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    29 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.- DESPATX OFICIAL.- 
   

 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

EDUCACIÓ 
 

3.-BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització de la activitats d’educació 
durant els dies de la jornada continuada dels alumnes de segon cicle infantil i de primària de les 
escoles d’Olot. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 
4.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 
5.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar avançament de subvenció. 
6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

Obres: 
a) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 

mitjançant procediment obert simplificat de les obres d’adequació de l’ala oest, de la 
planta 2a de l’edifici Hospici, per a Oficines de l’Àrea d’educació i cultura d’Olot. 
 

Serveis: 
b) Servei d’allotjaments per necessitats derivades del COVID19. 
c) Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives particulars i del plec de 

prescripcions tècniques per a la contractació, mitjançant procediment obert, del 
contracte de serveis postals de l’Ajuntament d’Olot, i establir un nou termini per a la 
presentació d’ofertes. 

d) Declarar deserta la licitació del Pla de comunicació, disseny de pàgina web i creació de 
continguts digitals i de difusió de l'Espai Cràter. 

e) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques per a la contractació mitjançant procediment obert de la licitació del Pla de 
comunicació, disseny de pàgina web i creació de continguts digitals i de difusió de 
l'Espai Cràter, i convocar licitació. 

f) Adjudicar el contracte del servei de manteniment preventiu-normatiu i correctiu dels 
aparells elevadors instal·lats en edificis municipals. 

 



                     
 

Subministraments: 
g) Adjudicació de 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. 

h) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i el plec de 
prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant procediment obert simplificat 
abreujat pel subministrament de consumibles higiènics als centres Municipals d’Olot, i 
convocar licitació. 

 
Concessions: 

i) Adjudicar la concessió administrativa per a l’explotació del bar-cafeteria del pavelló de 
bany dels Tossols d’Olot. 

j) Actualització dels preus dels cànons de concessions administratives. 
 
 
Esports: 

k) Actualització del cànon del bar del Morrot. 
 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
7.-PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a una monitora per Estiu Riu de 

l’Escola d’Educadors Quiràlia. 
 

 
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
URBANISME I ESPAI PÚBLIC 

 
8.-OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 

a) Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, modificació de l'ordenació volumètrica de l'illa i 
modificació de parcel·lació, carrer Podall, 10. 

9.-PROJECTE ENDERROC D’EDIFICI AL C/JOAN PERE FONTANELLA 5.- Proposant 
aprovar. 

  
 

10.-ASSUMPTES URGENTS.- 
11.-PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 

Olot, 27 de juliol de 2021       
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE ACCIDENTAL 
ESTANIS VAYREDA PUIGVERT 


