
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    17 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 D’ALCALDIA 

 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i UTE FIRALET OLOT per a 
facilitar l’accés dels visitants amb vehicle propi de l’Espai Cràter al pàrquing centre.  

5.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre la Fundació EuroPACE Olot i 
l’Ajuntament d’Olot. 

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

CULTURA 
 

6.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per Festival 

Sismògraf 2022. 

7.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per Festival MOT 
OLOT 2022. 

8.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per Edició llibre. 

9.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni de col·laboració amb la Corporació Catalana de Mitjans 
Audiovisuals per la difusió del Festival Sismògraf 2022. 

 

EDUCACIÓ 
 

10.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar subvenció Línia 1 Projectes i Programes Escolars, per al 
foment de programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2022. 

11.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar subvenció Línia 5 Activitats Educació 360, per al foment de 
programes i projectes educatius en l’àmbit de les comarques gironines, anualitat 2022. 

 

ESPORTS 
 

12.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció de la Diputació de Girona de suport al 
programa “Neda a l’escola”. 

13.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció de la Diputació de Girona, de suport a 
l’activitat esportiva escolar. 

14.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció de la Diputació de Girona, relativa al suport 

a la renovació del paviment esportiu dels equipaments esportius municipals. 

 
 
 
 



                     
 

 
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

15.- PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant aprovar els criteris per autoritzar l'ocupació de la via 

pública amb parades de venda el dia de Sant Jordi 2022. 
 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

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

17.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar el llindar i l’import dels cànons proposats per l’empresa UTE 
FIRALET OLOT exercici 2022. 

18.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació IAE 3r i 4t. Trimestre 2021. 

19.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Resoldre diversos expedients. 

20.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 

a) Adjudicació mitjançant procediment Obert Simplificat de les Obres de construcció d’un nou 
col·lector-interceptor als carrers Castanyer i Gírgola. Tram: Carrer Roure – Avinguda Sant 
Jordi. 

Serveis: 
b) Aprovar la modificació del contracte dels serveis de climatització dels edificis i 

equipaments municipals. 
c) Aprovar la modificació del contracte del servei de classes de natació en una instal·lació de 

piscina coberta amb monitoratge. 
d) Aprovar la modificació del contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments 

municipals. 
Subministraments: 

e) Adhesió a la segona pròrroga de l’acord marc de subministrament de parcs infantils i 
mobiliari urbà, amb destinació a les entitats locals de Catalunya (exp. 2017.05) per la 
compra de bancs i papereres. 

Cultura: 
f)   Contractació serveis tècnics producció i sonorització Festival MOT 2022 Sala Torín. 

Educació: 
g) Contractació dels serveis de gestió, realització i avaluació del casal d’estiu Ennatura’t 2022. 

Esports: 
h) Subministrament d’una màquina fregadora pels Pavellons d’Esport. 

Diversos: 
i)   Actualització preu de la concessió del subarrendament del local del carrer dels Sastres 14, 

bis, baixos (Taller dels Sastres). 
j)   Aprovar la revisió de preus del contracte del servei de manteniment dels espais verds 

públics d'Olot i l'execució d'un projecte d'inserció laboral. 
 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

21.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una estada d’empresa a una alumna de l'Escola Pia Olot 
(Projecte Clau) a l'Escola Bressol Municipal de Sant Pere Màrtir- 

22.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una bestreta a un treballador de l'Ajuntament d'Olot. 

23.- PERSONAL.- Proposant autoritzar una bestreta a una treballadora de l'Ajuntament d'Olot. 
 
 
 
 



                     
 

 
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
URBANISME I ESPAI PÚBLIC 

 

24.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció de nau de tipus industrial sense ús determinat, av. d'Alba Rosa, núm. 43. 
b) Adequació de local en planta baixa d’edifici plurifamiliar per a nou habitatge (canvi d'ús), 

av. del Doctor Joaquim Danés, núm.19. 
 

SEGURETAT 
 

25.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció de la festa ball nit de 

Carnaval d’Olot 2022-2023. 
 

26.- ASSUMPTES URGENTS.- 
27.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 
 
 
 
 

Olot, 15 de març de 2022  
 
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA  


