
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    10 DE MARÇ DE 2022   
 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. 

   
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

4.- FONS DE COOPERACIÓ.- Proposant sumar-se a la campanya de suport a la població 
víctima del conflicte armat a Ucraïna. 
 

HABITATGE 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració relatiu a l’encàrrec de gestió per a 
l’adjudicació, administració i comercialització d’habitatges i places d’aparcament propietat de 
l’Agència de l’Habitatge de Catalunya. 

CULTURA 
 

6.- CONVENI.- Proposant aprovar convenis de col·laboració entre l’ajuntament d’Olot i mitjans 
col·laboradors festival sismògraf 2022. 

EDUCACIÓ 
 

7.- BASES.- Proposant aprovar les bases per a la direcció de l’Escola Municipal de Música d’Olot. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació cànon subministrament d’aigua i taxa clavegueram 
del 4art trimestre 2021.  

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 

a) Adjudicar les actuacions sobre vegetació en la franja del volcà Montolivet no inclosos en el 
projecte de franges perimetrals de protecció dels municipis de la comarca de la Garrotxa. 

 
Serveis: 

b) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques per a la licitació per procediment obert simplificat del contracte del servei de 
control de plagues a la ciutat d’Olot; i convocatòria de licitació. 



                     
 

c) Prorrogar el contracte dels serveis de desratització, desinsectació, control de la població 
d’aus i tractament preventiu del mosquit tigre en el terme municipal d’Olot. 

d) Adjudicar els serveis postals de l’Ajuntament d’Olot. 
e) Adjudicar els serveis de publicitat radiofònica i en premsa per a la campanya de 

comunicació de l’Espai Cràter. 
f)   Adjudicar el servei de realització del projecte i direcció d’obres de l’adequació i adaptació 

de local existent en planta baixa de l’edifici d’habitatges amb accés independent, per a ús 
d’oficines administratives municipals, amb diferents serveis de l’Ajuntament d’Olot o 
vinculats a aquest. Local situat al Passeig Ramon Guillamet 2 i 2B, baixos. 

g) Modificar el contracte del servei de manteniment preventiu-normatiu i correctiu dels 
aparells elevadors instal·lats en edificis municipals. 

h) Servei d’allotjaments per necessitats socials, mes de febrer. 
 
Subministraments: 

i)   Subministrament gasoils Edificis Educatius. 
 

Altres: 
j)   Aprovar el retorn de garanties definitives. 

 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

11.- PERSONAL.- Pagament complement nocturnitat Policia. 
12.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Policia. 

13.- PERSONAL.- Pagament dels serveis de retens. 
14.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Brigada. 

15.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris personal d’oficina. 

16.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a dos alumnes de l'Escola Pia d'Olot 
a la Brigada Municipal. 

17.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques d’observació a set alumnes de l'IES 
Montsacopa a les Escoles Bressol Municipals. 

18.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a una alumna de la Universitat 

Oberta de Catalunya a la secció de música de l’Àrea de Cultura. 
 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

19.- DECLARACIÓ RUÏNA EDIFICI ST. BERNAT 3.- Proposant aprovar. 
20.- CARRER CARLES I.- Proposant aprovar acta d’ocupació a compte.  

21.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció de 3 habitatges unifamiliars en filera al c. de Sant Feliu núm.24-26-28. 

 
MEDI AMBIENT 

 
22.- ASSABENTAT.-  Proposant donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets 

dictats entre els dies 2 i 28 de febrer de 2022, relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 
 

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

 
Olot, 8 de març de 2022  

 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA  


