
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    5 D’AGOST 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 
 
 

CULTURA 
3.-SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per a 
l’adquisició de novetats editorials en espècie (segona convocatòria)  
4.-SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per 
compensar les pèrdues de la reducció forçada dels aforaments programació escolar 2021 en motiu 
del Covid-19 
5.-SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya una subvenció per 
funcionament i activitats museu de la garrotxa 2021 
 

EDUCACIÓ 
 

6.-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. 

 
7.-CONVENI.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya mitjançant el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Olot per a la realització 
d’activitats complementàries específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a 
l’alumnat amb necessitats educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en 
Unitats d’Escolarització Compartida (UEC) durant el curs 2021-2022. 

 
 

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.-RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Resoldre diversos expedients. 
11.-CEMENTIRI.-Reserva de crèdit per adquisició de drets funeraris. 
12.-CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 



                     
 

a) Adjudicar la contractació mitjançant procediment obert de les obres d’urbanització dels 
trams dels carrers Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la viabilitat 
perimetral a l’entorn de l’Espai Cràter. 

 
Serveis: 

b) Adjudicar el servei de manteniment dels grups electrògens de l’Ajuntament d’Olot. 
c) Aprovar l’expedient, plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules 

administratives particulars per a la contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat abreujat, del servei de control de qualitat de la neteja dels edificis i 
equipaments municipals, i convocar la licitació. 

 
Subministraments: 

d) Adjudicació de la contractació mitjançant un procediment obert simplificat abreujat de la 
compra d’una part d’uniformitat i uniformitat i complements de vestuari de la Policia 
Municipal d’Olot. 

 
Altres: 

e) Venda de vehicles del dipòsit municipal. 
f) Aprovar treballs en la xarxa d’aigua, pel que fa a la zona afectada per la urbanització 

dels carrers Macarnau i pintor Domenge que conformen la vialitat perimetral a l’entorn 
de l’Espai Cràter 

 
Cultura: 

g) Aprovar contractacions Arts escèniques tardor 2021 
 

Educació: 
h) Aprovar l’expedient, plecs de prescripcions tècniques i plecs de clàusules 

administratives particulars per a la contractació, mitjançant procediment obert 
simplificat, de serveis per a la gestió i desenvolupament de les Unitats d’Escolarització 
Compartida (UEC) per al curs 2021-2022, i convocar la licitació. 

 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
13.-PERSONAL.- Pagament complement nocturnitat Policia. 
14.-PERSONAL.- Pagament complement nocturnitat extraordinària Policia. 
15.-PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Policia. 
16.-PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Brigada. 
17.-PERSONAL.- Pagament dels serveis de retens. 
18.-PERSONAL.- Pagament dels serveis extraordinaris a divers personal. 
19.-PERSONAL.- Aprovació del calendari laboral i escolar de les escoles Bressol 
 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

20.-OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció d'habitatge unifamiliar en testera al C d'Enric Quintana, 7 

(OMA32020000080) 
 
21.-MEMÒRIA VALORADA: REPARACIONS PUNTUALS DEL PAVIMENT DE LA 
PISTA D'ATLETISME DEL PARC ATLÈTIC DELS TOSSOLS.- Proposant aprovar. 
22.-MEMÒRIA VALORADA: FORMACIÓ D'OBERTURES A LA FAÇANA DE L'EDIFICI 
ANNEX DE CAN JOANETES.- Proposant aprovar. 



                     
 

23.-MEMÒRIA VALORADA: RESTAURACIÓ DEL CAMÍ RAL DE BATET, DES DE CAN 
MASCLET A CAN PERICOT.- Proposant aprovar inicialment 
 
  

 MOBILITAT 
 

24.-TAXIS.- Acord relatiu al traspàs d’una llicència municipal de taxi. 
 

MEDI AMBIENT 
 

25.-ASSABENTAT.- Proposant donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels 
decrets dictats entre els dies 8 i 21 de juliol relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 

 
26.-ASSUMPTES URGENTS.- 
27.-PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 

Olot, 2 d’agost de 2021       
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE  
JOSEP BERGA I VAYREDA 


