
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    9 DE DESEMBRE 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 subvencions. 
 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar l'encomana de gestió a l'Agència d'Innovació i 
Desenvolupament de la Garrotxa (DinàmiG) la coordinació i gestió del Programa Treball i 
Formació de les línies DONA i MG45. 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció nominativa del pressupost. 
 

EMPRESA, COMERÇ I TURISME 
 

7.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i 
l’Associació SMAP – CELÍACS DE CATALUNYA. 

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats organització, 
participació i desenvolupament activitats veïnals. 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats d’activitats que 
promoguin la inclusió i cohesió social. 

 
EDUCACIÓ 

 
10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvenció  de concurrència competitiva per l'organització 

d'activitats d'educació durant la jornada continuada. 

11.- CONVENI.- Proposant prorrogar el conveni pel curs 2021-2022 pel finançament del servei 
biblioteca de l’Institut Montsacopa d’Olot. 

 
 
 
 



                     
 

ESPORTS 
 

12.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar sol·licitud d’una subvenció al Consell Comarcal de la 
Garrotxa pel transport d’alumnes escola Joan XXIII, per realitzar activitat de natació organitzada per 
l’Àrea d’Esports. 

13.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvencions nominatives del pressupost. 
14.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvencions suport a entitats extraordinària, segona 

convocatòria. 

15.- SUBVENCIONS.- Proposant denegar subvenció suport a entitats extraordinària, segon 
convocatòria. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

16.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

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

18.- RESPONSABILTAT PATRIMONIAL.- Resoldre diversos expedients. 

19.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 

a) Adjudicació obres de conservació i millora de la infraestructura viària diversos carrers de 
la ciutat. Any 2021 - Fase 2. 

 
Serveis: 

b) Prorrogar el contracte dels serveis integrals de prevenció de riscos laborals en les  
especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia 
aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot. 

c) Reserva comptable per al tractament de residus. 
d) Modificació del contracte dels serveis tècnics i de producció a la Sala “El Torín” d’Olot. 
 

Subministraments: 
e) Adjudicació del subministrament de consumibles higiènics als Centres Municipals d’Olot. 
f) Adjudicació del subministrament i instal·lació de l’equipament de so, vídeo i material 

tecnològic per a la sala d’actes, la sala educativa i els espais polivalents de l’Espai Cràter   
g) Adjudicació del subministrament de mobiliari de l’Espai Cràter. 

 

 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

 

20.- PERSONAL.- Proposant Autoritzar la realització de pràctiques a una alumna de l'IES La 
Garrotxa a l’Àrea de promoció econòmica. 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

21.- OBRES D’URBANITZACIÓ CARRER FRANCESC MACIÀ.- Proposant cancel·lar aval 

dipositat. 
22.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 

a) Construcció de 2 habitatges aparellats, c. de la Faja núm.5 – c. de la Faja núm.7 
b) Ampliació d'edifici en testera, Pg. de Sant Roc núm.22. 
c) Canvi ús a habitatge en planta baixa d’edifici plurifamiliar entre mitgeres, c. del Rei 

Pere IV núm.4. 
d) Rehabilitació d’habitatge en edifici plurifamiliar, c. Valls Nous, núm. 5, 3er pis. 
e) Substitució de coberta en habitatge bifamiliar en testera c. de Sant Cristòfor núm.42 

 



                     
 

 
 

23.- ASSUMPTES URGENTS.- 
24.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 

Olot, 7 de desembre de 2021    
 
  
 
 
 

L'ALCALDE  
JOSEP BERGA I VAYREDA  


