
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    27 DE GENER DE 2022   
 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 PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Olot i el Sr. Joan 
Mallart Geli per a la cessió d'espai per a l'exposició d'escultures al carrer Verge del Carme, 15. 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar el reconeixement de la despesa de subvencions entitats 
promoció econòmica per l'any 2021. 
 

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant acceptar renúncia subvenció suport entitats activitats 

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

de la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment de les entitats locals, segona 
convocatòria. 

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

10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats activitats que 

promoguin la inclusió i cohesió social, segona convocatòria. 
11.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats organització, 

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

participació i desenvolupament activitats veïnals, segona convocatòria. 
13.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció suport entitats activitats de foment 

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

de la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment de les entitats locals, segona 
convocatòria, segona convocatòria. 
 
 
 



                     
 

CULTURA 
 

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

16.- SUBVENCIONS.- Proposant acceptar renúncia subvenció àrea de cultura. 

17.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre la Diputació de Girona i 

l’Ajuntament d’Olot sobre el finançament de la dotació pressupostària de les places de la biblioteca 
municipal transferides per la Diputació de Girona. 
 
 

EDUCACIÓ 
 

18.- CONVENI.- Proposta d’aprovació del conveni col·laboració entre l’administració de la Generalitat 
de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, i l'Ajuntament d’Olot per a la creació de 
l’Oficina Municipal d’Escolarització. 

19.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvencions concurrència competitiva. 
 

ESPORTS 
 

20.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions subvencions suport a entitats extraordinària, 
segona convocatòria. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

21.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses any 2021. 

22.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses any 2022. 

23.- PRESSUPOSTOS.- Donar de baixa les subvencions no justificades de l’exercici de 2021. 

24.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar Pla de Control Financer de l’Ajuntament d’Olot i els 
seu ens dependents per a 2021. 

25.- INGRESSOS.- Proposant aprovar preus públics per als expositors de les fires pel 2022 
organitzades per l’ Ajuntament d’ Olot. 

26.- INGRESSOS.- Proposant aprovar padró impost de vehicles de tracció mecànica exercici 2022. 

27.- INGRESSOS.- Proposant aprovar padró del mercat del rengle 2022. 

28.- INGRESSOS.- Proposant aprovar padró del mercat del dilluns 2022 

29.- INGRESSOS.-Proposant aprovar padró taxes ocupacions diverses 2022. 

30.- INGRESSOS.- Proposant aprovar annex padró taxa escombraries particulars 2021. 

31.- INGRESSOS.-Proposant aprovar annex liquidacions altes de la taxa escombraries particulars 2021. 

32.- INGRESSOS.- Proposant aprovar annex padró taxa animals de companyia 2021. 

33.- INGRESSOS.- Proposant aprovar annex liquidacions altes de la taxa animals de companyia 2021. 

34.- INGRESSOS.- Proposant aprovar annex taxa entrada de vehicles 2021. 

35.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 

a) Obres d’ampliació de voreres al carrer Pintor Domenge, tram avinguda Sant Joan – 
carrer Cervantes 

b) Obres de pavimentació de l’accés i l’aparcament del Cementiri Municipal. 
c) Aprovar l’expedient i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 

mitjançant procediment obert simplificat de Obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2022 (Fase 1). 

 
Serveis: 

d) Adjudicar el servei de manteniment i suport telemàtic de l’aplicació “Epsilon”. 
e) Convalidar el decret d’ampliació de la despesa del servei de transport públic urbà de la 

ciutat d’Olot, any 2021. 
 



                     
 

Subministraments: 
f) Adhesió a l’acord marc pel subministrament d’equips d’impressió i multifunció  en 

modalitat compra i arrendament d’una impressora destinada a l’Espai Cràter. 
 

Altres: 
g) Actualització de preus de diverses concessions. 
h) Contractació del servei de producció internacional del festival Sismògraf i de coordinació 

i tramitació d’ajuts per a nous  projectes de suport a la internacionalització de 
l’esdeveniment. 

i) Adjudicar el contracte de serveis per al desenvolupament i gestió del Projecte Educatiu 
“Joves al Medi Obert, suport emocional a joves als barris”. 
 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

36.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a una alumna de la Universitat 
Oberta de Catalunya al Museu de la Garrotxa. 

 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

 
37.- SANT CRISTÒFOR.- Proposant satisfer justpreuament dues finques.  
38.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat al Ptge. del Rasclet núm.9 
b) Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres al c del mestre turina núm.78. 

 
MEDI AMBIENT 

 

39.-  DIPSALUT.- Proposant aprovar la sol·licitud del Programa “Girona, territori cardioprotegit” del 
Dipsalut per demanar desfibril·ladors fixos i mòbils. 

 

 
 

40.- ASSUMPTES URGENTS.- 
41.- PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 

Olot, 24 de gener de 2022    
 
 
 

L’ALCALDE  
JOSEP BERGA I VAYREDA  


