
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    24 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 PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

4.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona dins el marc de 

la Fira Orígens 2022. 

5.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona per al 

finançament de despeses de la Fira del Pessebre 2022. 

6.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar sol·licitud subvenció a la Diputació de Girona dins el marc de 
la Fira Sant Lluc 2022. 

7.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar sol·licitud subvenció per al finançament de la implementació 

dels Objectius de Desenvolupament Sostenible de l'Agenda 2030 als municipis de més de 5.000 
habitants de la demarcació de Girona (2022). 
 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

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

9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar bases taxa reduïda escombraries particulars majors 70 anys. 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar bases taxa reduïda escombraries particulars d’habitatges 
ubicats en sòl rústic. 

11.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Resoldre diversos expedients. 

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 

a) Adjudicar les obres de conservació i millora de la infraestructura viària de diversos carrers 
de la ciutat, any 2022 (Fase 1)  

 
Serveis: 

b) Adjudicar la redacció del projecte d’execució de l’enderroc dels edificis situats al camí de la 
Creu números 8 i 10, i al carrer Sant Cristòfol números 16 i 18-20  

c) Adjudicar els serveis de redacció del projecte de millora de la xarxa de drenatge urbà 
d’Olot a l’àmbit del carrer Andrea. 



                     
 

d) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques per a la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei 
de manteniment del SAI (sistema d’alimentació ininterrompuda).  

e) Aprovar la modificació del plec de clàusules administratives particulars de la licitació per 
procediment obert del servei de control de plagues a la ciutat d’Olot. 

 
Subministraments: 

f)   Adjudicar el subministrament i instal·lació de pilones pel control d'accés a la plaça del Carme. 
g) 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 “ATLAS SBI” pel període 2022 – 2024.  
 

Concessions: 
h)   Actualitzar el cànon de les concessions administratives d’ús privatiu del domini públic de 

dos establiments comercials situats al carrer de Sant Rafel, 23 i al carrer Doctor Fàbregas 
– plaça Hospital. 
 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

13.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l'Àrea de Cultura-Sismògraf a sis 
alumnes del PTT La Garrotxa. 

14.- PERSONAL.- Proposant modificar l'acord sobre l'autorització de realització de pràctiques a dos 
alumnes de l'Escola Pia d'Olot a la Brigada Municipal. 

15.- PATRIMONI.- Declarar deserta la subhasta pública per l’alienació de les accions de l’entitat Radio 

Olot SA. 

16.- PATRIMONI.- Declarar deserta la subhasta pública per l’alienació de les participacions de l’entitat 
Olot Televisió SL. 
 

 
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
URBANISME I ESPAI PÚBLIC 

 
17.- MEMÒRIA VALORADA PER A LA SUBSTITUCIÓ DE L’ENLLUMENAT EXTERIOR 

DEL VEÏNAT DEL TRIAI A OLOT.- Proposant aprovar. 
18.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Rehabilitació i ampliació d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, c. de les Estires núm.24 
 

MOBILITAT 
 

19.- TAXIS.- Proposant aprovar tarifes urbanes del servei de taxi per l’any 2022. 
 
 

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

 
 
 

Olot, 22 de març de 2022  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA  


