
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    3 DE FEBRER 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 acceptar renúncies parcials de subvencions entitats 2021. 

6.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de foment 
d’activitat econòmica a la ciutat d’Olot, any 2022. 

 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant denegar justificació subvenció suport entitats organització, 

participació i desenvolupament activitats veïnals . 
8.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a la organització, participació i el 
desenvolupament d’activitats veïnals, any 2022. 

9.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva, per a la realització d’activitats que fomentin la 
cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i articulació de les entitats locals el 
2022. 

10.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la 
inclusió i la cohesió social per a l’any 2022. 

 
CULTURA 

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

12.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022. 

13.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar de les bases per sol·licituds de subvenció subvencions en 
règim de concurrència competitiva per a la millora de les seus dels ateneus 2022. 

 



                     
 

EDUCACIÓ 
 

14.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva a l’educació en el lleure per l’any 2022. 

 
ESPORTS 

 
15.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar les bases per sol·licituds de subvencions d'activitats esportives 

per la temporada 2021-2022. 
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

16.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses. 

17.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar liquidació de zones blaves i de l’aparcament del Firalet 
(4rt trimestre del 2021) presentada per l’empresa “UTE Firalet Olot”. 

18.- INGRESSOS.- Proposant aprovar annex liquidacions altes entrades de vehicles exercici 2021. 

19.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

Obres: 
a) Aprovar l’expedient i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 

mitjançant procediment obert simplificat de Obres de construcció d’un nou col.lector-
interceptor als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure - Avinguda Sant Jordi 

 
Serveis: 

b) Adjudicar els serveis per la redacció del projecte d’urbanització dels sistemes de vialitat i 
d’espais lliures que conformen l’espai públic de l’àmbit del Pla parcial del Serrat. 

c) Serveis de redacció del projecte d'urbanització de l'espai públic del polígon d'actuació 
discontinu P.A. 09.05 carrer Sant Cristòfor - pont de Santa Magdalena. 

d) Serveis de direcció d’obres i coordinació de seguretat i salut de les obres de conservació 
i millora de la infraestructura viària a diversos carrers de la Ciutat, any 2022 (Fase 1 i 
trams complementaris inclosos en millores d’adjudicació) 

e) Servei de redacció d’un Pla de Millora urbana en l’àmbit de la Plaça Major. 
 

Altres: 
f) Subscripcions a diaris i revistes. 
g) Revisió preu concessions amb motiu de la COVID-19, 4t trimestre 2021. 
h) Adjudicar el contracte de serveis per al desenvolupament i gestió del projecte educatiu 

“Joves al Medi Obert, suport emocional a joves als barris”. 
i) Adjudicar el contracte per desenvolupar el “projecte CATaOlot”. 

 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

20.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la 
cobertura definitiva d’una plaça d’enginyer tècnic. 

21.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’import unitari de les hores de serveis extraordinaris i altres 

conceptes del personal de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022. 
 

 

 

 

 

 

 

 



                     
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

22.- MOLÍ DE NOC, BOIXATER I MAS GRAU.- Proposant aprovar operació jurídica 
complementària al projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 11.03 b) Molí de Noc i 
acceptació de finques amb destí a vial i zona verda. 

 
MEDI AMBIENT 

 

23.-  ASSABENTAT.- Proposant donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets 
dictats entre els dies 3 i 27 de gener de 2022, relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 

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

 
 
 
 
 
 
 

Olot, 1 de febrer de 2022    
 
 
 

L’ALCALDE  
JOSEP BERGA I VAYREDA  


