
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    25 DE NOVEMBRE DE 2021   
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
 

 
 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 

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

 

ALCALDIA 
 

4.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació subvenció. 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvencions nominatives. 

6.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni de col·laboració entre la Universitat Politècnica de 
Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per a la realització d’una activitat docent relacionada amb la 
futura construcció d’una piscina municipal coberta a la ciutat. 
 

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

7.- COVENI.- Proposant aprovar conveni de col·laboració entre el Fons Català de Cooperació al 
Desenvolupament i l’Ajuntament d’Olot. 

8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció activitats que promoguin la inclusió i 
cohesió social. 

CULTURA 
 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació subvencions àrea de cultura. 
10.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar la concessió d’una subvenció nominativa del pressupost al 

col·lectiu de cinema independent de la Garrotxa. 
11.- TRASPÀS.-Proposant aprovar aportació al Museu del Sants pel Projecte Pessebres. 

  
ESPORTS 

 
12.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats. 

13.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport a entitats extraordinària. 

14.- SUBVENCIONS.- Proposta de denegació de la subvenció suport entitats. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

15.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 



                     
 

16.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar avançament de subvencions. 

17.- INGRESSOS.- Proposant aprovar preus públics programació arts escèniques i música 1r i 2n 
trimestre de 2022. 

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

19.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions impost despeses sumptuàries vedats de cacera 
exercici 2021. 

20.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació cànon d’aigua i taxa clavegueram del 3er trimestre 2021. 

21.- RESPONSABILITAT.- Resoldre diversos expedients. 

22.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 
a) Adjudicar les obres d'actuació de millora a la plaça de les Rodes. 
b) Adjudicar les obres d’impermeabilització de la coberta de Can Joanetes. 
c) Adjudicar les obres complementàries de millora de la secció de ferm del carrer Macarnau, 

inclosa en el projecte constructiu de urbanització dels trams dels carrers Roser, Macarnau 
i Pintor Domenge que conformen la viabilitat perimetral a l’entorn del nou equipament de 
l’Espai Cràter. 

d) Adjudicació obra de millora d'un tram de la Xarxa de Sanejament del C/ Marià Vayreda.  
e) Aprovar la regularització del cost del les “Obres d’ampliació del Parc de Patinatge 

(Skatepark). 
f)   Regularització obres murs de naus enderrocades c. Sant Miquel. 
g) Retorn de la garantia definitiva de la Licitació de per la conservació i millora d’urbanització i 

ferms de les vies públiques 2016. 
 

Serveis: 
h) Adjudicar el servei de neteja i filmació de la xarxa de clavegueram del Barri de Montolivet. 
i)   Serveis d’allotjament per necessitats derivades de la COVID, del mes d'octubre. 
j)   Modificar el  contracte de la neteja dels edificis i equipaments municipals per ampliació 

d'hores a la piscina municipal per dur-hi a terme activitats dirigides. 
k) Desistir de la licitació dels serveis postals de l’Ajuntament d’Olot. 

 
Subministraments: 
l)   Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 

tècniques per la contractació  mitjançant procediment obert del subministrament 
combustible (Gasoil Tipus C) per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària per 
Edificis Municipals. 
 

Altres: 
m) Aprovar contractacions Festival Sismògraf.  
n) Aprovar contractacions Arts escèniques hivern-primavera 2022. 
o) Aprovar contractacions Música hivern-primavera 2022. 

 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

23.- MEMÒRIA VALORADA DE LES OBRES DE PAVIMENTACIÓ DE L’ÁCCES I 
L’APARCAMENT DEL CEMENTIRI.- Proposant aprovar. 

24.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Construcció d'edifici aïllat d'ús comercial, av. dels Països Catalans núm.70.  
b) Construcció de nau sense ús determinat, ctra. de la Canya núm.155. 
c) Modificació de projecte de construcció de terrassa amb piscina, c. dels Geranis núm.28. 

 
 
 
 
 



                     
 

 
 

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

 
 
 
 

 
Olot, 23 de novembre de 2021    

 
 
 
  

L'ALCALDE  
JOSEP BERGA I VAYREDA  


