
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    24 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.- MERCAT.- Proposant prendre acords relatius a les parades del mercat setmanal d’Olot. 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

6.- SISA.- Proposant aprovar la renovació de la Taula del Servei Integral de Suport a 
l’Associacionisme (SISA). 

ESPORTS 
 

7.- CONVENI.- Proposant sol·licitar subvenció en matèria de condicions i estils de vida per a 
ajuntaments, organismes dependents i entitats municipals descentralitzades de la demarcació 
de Girona, a Dipsalut 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar  de preus públics del Festival Sismògraf 2022. 

10.- RECAPTACIÓ.- Derivacions per responsabilitat solidària als copartíceps d’entitats sense 
personalitat jurídica. 

11.- RECAPTACIÓ.- Derivacions per responsabilitat subsidiària als administradors de societats 
que han cessat l’activitat. 

12.- RECAPTACIÓ.- Afecció de béns. 

13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Serveis: 

a) Allotjaments per necessitats socials derivades del COVID19. 
b) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 

tècniques per a la contractació mitjançant procediment obert sotmès a regulació 
harmonitzada del contracte mixt del servei de comunicacions de veu fixa, mòbils, i de 
dades i accés a internet i subministrament d’aparells de telefonia mòbil o de dades per 
avaria, renovació o obsolescència; i convocar licitació. 



                     
 

c) Donar compte de l’estat d’execució del programa d’inversions del servei d’aigua 2009-
2029, any 13.  

d) Aprovar contractació serveis per a la redacció del projecte bàsic d’edificació del centre    
logístic de la brigada municipal carrer Fenolleda. 

 
Subministraments: 

e) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques per a la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del 
subministrament de llicències de l’aplicació “Geomedia Professional” pel període 2022 – 2024. 

 
Diversos: 

f)    Retorn de diverses garanties definitives.  
g) Diversos acords en relació a la concessió d’ús dels llocs de venda de la Plaça Mercat. 

 
Cultura: 

h) Aprovar contractació servei gestió d’autors FESTIVAL MOT 2022. 
i)   Aprovar contractació servei producció activitats educatives i familiars arts escèniques 

teatre principal i companyies catalanes i espanyoles FESTIVAL SISMÒGRAF 2022. 
j)   Aprovar contractació servei impressió revista el Plafó i el Cartipàs. 
k)   Aprovar contractació subministrament material bibliogràfic, publicacions periòdiques, diaris     

i audiovisuals per al fons Biblioteca Marià Vayreda 2022. 
l)   Aprovar contractació espectacle recursos educatius gener-juny 2022: “Horta” 
m) Aprovar conveni de col·laboració amb cines Olot per ampliació avantatges club fidelitat 

societat anònima. 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

14.- PLA DE FOMENT DE LA MOBILITAT AMB BICICLETA I VEHICLES DE MOBILITAT 
PERSONAL.- Proposant aprovar. 

15.- PROJECTE URBANITZACIÓ MAS GRAU-BOIXATER.- Proposant aprovar 
definitivament la recepció de la urbanització. 

16.- SANT CRISTÒFOL.- Proposant satisfer imports de juspreuament. 

17.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Correcció errada material títol del projecte bàsic i executiu per rehabilitació d’edifici 

plurifamiliar al c. Alt del Tura, núm.14. 
b) Enderroc d'edifici en testera al c. de Sant Miquel núm.2.  

 

MOBILITAT 
 

18.- TAXIS.- Modificació d’acord de data 10/02/22 de la transmissió d’una llicència municipal de taxi. 

 
SEGURETAT 

 
19.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni entre el Departament d’Interior de la Generalitat de 

Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per a l’adhesió a la xarxa de radiocomunicacions d’emergències 
i seguretat de Catalunya (RESCAT) en l’àmbit de l’associació de voluntaris de protecció civil. 

 

20.- ASSUMPTES URGENTS.- 
21.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
Olot, 22 de febrer de 2022  

   
L’ALCALDE, 

JOSEP BERGA I VAYREDA  


