
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    16 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 el reconeixement de la despesa de subvencions entitats 
promoció econòmica per l'any 2021. 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la reformulació de les activitats aprovades segons 
conveni regulador de la subvenció concedida a entitats de promoció econòmica per l'any 2021. 
 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats activitats de foment 
de la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment de les entitats locals. 

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

HABITATGE 
 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar atorgament subvencions per a la rehabilitació 

d’immobles i millora de l’accessibilitat en el nucli antic d’Olot (ajuts rehabilitació edificis nucli 
antic). 

10.- SUBVENCIONS.- Proposant alliberació de crèdit per a l’atorgament de subvencions 

destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin a lloguer. 
 

CULTURA 
 

11.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació subvencions àrea de cultura. 

12.- MUSEUS D’OLOT.- Proposant aprovar el calendari d’obertura museus d’Olot 2022. 



                     
 

13.- BIBLIOTECA MARIÀ VAYREDA.- Proposant aprovar el calendari d’obertura biblioteca 
Marià Vayreda 2022. 

EDUCACIÓ 
 

14.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvenció  de concurrència competitiva per 

l'organització d'activitats d'educació durant la jornada continuada. 
 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

15.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

16.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar certificació d’obra. 

17.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

Serveis: 
a) Donar compte de l’estat d’execució i propostes d’inclusió d’obres en el programa 

d’inversions del servei d’aigua 2009-2029. 
b) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 

tècniques per a la contractació mitjançant procediment obert simplificat del servei de 
coordinació d’activitats empresarials a l’Ajuntament d’Olot, i convocar licitació. 

c) Serveis d’allotjament per necessitats socials derivades del COVID-19, mes de novembre.  
 

Altres: 
d) Aprovar expedient de contractació, plec de clàusules administratives particulars, plec de 

prescripcions tècniques i convocatòria del contracte de serveis per al desenvolupament i 
gestió del projecte educatiu “JOVES AL MEDI OBERT, suport emocional a joves als 
barris 

e) Subrogar diversos contractes subscrits per Dinàmig a l’Ajuntament d’Olot. 
 

 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

 

18.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la 
cobertura definitiva d’una plaça de director esportiu pel sistema de concurs oposició per 
promoció interna. 

19.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la 
cobertura definitiva de dues places d’auxiliar administratiu/iva pel sistema de concurs oposició 
en torn lliure. 
 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

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

a) Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, c. del Xaloc núm.19. 

 
MEDI AMBIENT 

 
21.- PROGRAMES SALUT.- Proposant sol·licitar els Programes de protecció de salut de pública 

del Dipsalut 2022. 

SEGURETAT 
 

22.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció  per la festa de Nadal i 

Cap d'Any. 



                     
 

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

 
 
 
 
 
 

Olot, 14 de desembre de 2021    
 
 
 
 

L'ALCALDE  
JOSEP BERGA I VAYREDA  


