
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    23 DE DESEMBRE 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 DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

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

CULTURA 
 

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

7.- CONVENI.- Proposant aprovar pròrroga del conveni de col·laboració amb la Diputació de 

Girona pel cofinançament, les condicions d’execució i lliurament de les obres dels equipaments i 
dels serveis necessaris per a l’adequació del Museu de la Garrotxa d’Olot, cofinançat pel fons 
europeu de desenvolupament regional (FEDER). 

 

ESPORTS 
 

8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvencions nominatives del pressupost. 
9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvencions suport a entitats extraordinària. 

10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar subvencions suport a entitats extraordinària, segona 

convocatòria. 
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

11.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

12.- PRSSUPOSTOS.- Proposant aprovar avançament de subvencions. 

13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Serveis: 

a) Adjudicar els serveis d’inserció d’anuncis i la publicació de programació cultural i 
d’informació municipal, al setmanari “La Comarca”. 

b) Adjudicar els serveis de publicitat i realització de programes especials a “Ràdio Olot”. 



                     
 

c) Adjudicar els serveis d’emissió d’anuncis d’informació i programació d’activitats 
municipals a “Olot Televisió”. 

d) Serveis de control d’accés de l’OAC, per als mesos de gener a abril de 2022. 
 

Subministraments: 
e) Adjudicar el subministrament i implementació d’un programa de gestió integral de venda 

d’entrades, activitats i productes tangibles de l’Espai Cràter. 
 

Altres: 
f) Adjudicar el contracte dels serveis vinculats a la gestió, la coordinació i l’execució de les 

activitats pedagògiques i educatives dels Museus d’Olot. 
g) Modificar el contracte de serveis de consergeria i manteniment de les Instal·lacions 

Esportives Municipals 
h) Modificar el contracte de serveis de classes de natació en piscina coberta amb 

monitoratge per el curs 2021-2022. 
 
 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

14.- CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS 
CARRERS DE LA CIUTAT ANY 2022.- Proposant aprovar. 

15.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Ampliació i reforma d’edifici industrial entre mitgeres a la ctra. de Sant Joan de les 

Abadesses núm.86 
b) Ampliació d'habitatge bifamiliar aïllat al pg. dels Desemparats núm.91 

 
 

INNOVACIÓ I TECNOLOGIA 
 

16.- TRACTAMENT DE DADES.- Proposant aprovar el contracte que regula el tractament amb 
accés a dades de caràcter personal. 

 
 

 
17.- ASSUMPTES URGENTS.- 
18.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
 

Olot, 21 de desembre de 2021    
 
 
 

L'ALCALDE  
JOSEP BERGA I VAYREDA  


