
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    19 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.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

  3.- DESPATX OFICIAL.- 
  4.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 

 
 

 

ÀREA D’ALCALDIA 
 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvencions a entitats esportives. 
 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ESPORTS 
 

6.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats. 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de diverses subvencions suport entitats 
extraordinària. 

 
 

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.- 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’urbanització del polígon 
d’actuació 03.04 en l’entorn del carrer Carles I a Olot. 
 

Serveis: 
b) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plecs de 

prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant procediment obert simplificat 

dels serveis per a la formació professional del Perfil d’Hoteleria del Pla de Transició al 

Treball (PTT) i convocar la licitació. 

 

 



                     
 

c) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plecs de 

prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant procediment negociat sense 

publicitat al CNO per a la prestació d’un servei de classes de natació amb monitoratge 

en piscina coberta. 

 
Subministraments: 

d) Adjudicar la contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat del 
subministrament i instal·lació d’una caldera de gas al Pavelló 4. 

 
e) Adjudicar la contractació mitjançant procediment obert subjecte a regulació 

harmonitzada del subministrament dels sistemes d’informació, els sistemes de 
comunicació de dades Lan i els serveis associats de l’Ajuntament d’Olot i el seu 
manteniment 

f)  Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plecs de 

prescripcions tècniques per a la contractació mitjançant procediment obert simplificat 

dels subministrament en règim de lloguer de l’enllumenat Nadalenc i convocar la 

licitació. 

 

Altres: 
g) Pròrroga termini execució de les obres d’espai Cràter 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

11.- REGULACIÓ SEMAFÒRICA PER AL PAS DE VIANANTS A LA GLORIETA DE 
CREUAMENT ENTRE LA CARRETERA N-260a I LA CARRETERA DE LA CANYA.- 
Proposant aprovar 

12.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Obres de reforma i ampliació de les instal·lacions esportives del Club Natació Olot, 

situades a l’avinguda Pere Badosa, núm. 12. 
 

 
13.- ASSUMPTES URGENTS.- 
14.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 

Olot, 17 d’agost de 2021       
 
 
 
 
 

L’ALCALDE ACCIDENTAL 
ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT 


