
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    19 DE MAIG 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 amb la TEISA per a la promoció turística de la ciutat d’Olot. 
 

  ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament 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. 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant denegar 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. 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament 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 
 

8.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvencions en règim en règim de concurrència 

competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’organització d’activitats 
culturals, any 2022. 

EDUCACIÓ 
 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvencions en règim de concurrència 
competitiva a l’educació en el lleure per l’any 2022. 
 

FESTES 
 

10.- CONVENIS.- Proposant aprovar conveni  de patrocinadors (sponsors) Festes del Tura 2022. 
 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

11.- CONVENI.-  Proposant aprovar l’inici de tramitació d’expedient per sol·licitar l’obertura dels 

establiments comercials d’Olot, el dia 18 de juny de 2022 fins a les 24h. 

12.- FESTIVAL NOMAD.- Adjudicació del contracte del servei d'organització del Festival Nomad-
Olot 2022. 



                     
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

14.- INGRESSOS.- Proposant aprovar el  Pla Inspecció IAE (1/6/2022-31/12/2023). 

15.- INGRESSOS.- Proposant aprovar la taxa ocupació subministrament companyies 
subministradores 1r. Trimestre 2022. 

16.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar liquidació taxa subministrament d’aigua potable 1r trimestre 2022 

17.- RECAPTACIÓ.- Afecció de béns. 

18.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Serveis: 
a) Modificar el contracte del servei de manteniment preventiu-normatiu i correctiu de les 

instal·lacions de protecció contra incendis i la senyalització d’emergència dels edificis i 
equipaments municipals. 

b) Adjudicar els serveis de redacció del projecte, de direcció d’obres i de coordinació de 
seguretat i salut, referents a la intervenció urbanística de reforma de la plaça de Sant Miquel. 

c) Adjudicar el servei de suport extern per a l’elaboració dels documents necessaris per 
concórrer al Programa d’ajuts a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri. 

 
Subministraments: 
d) Modificació del contracte de subministrament de combustible (Gasoil Tipus C) per calefacció 

dels equipaments i aigua calenta sanitària dels edificis municipals. 
e) Modificació del contracte de subministrament de consumibles higiènics als centres 

Municipals d’Olot. 
 
Altres: 
f) Revisió preus lloguers. 
g) Retorn de garanties definitives. 
h)  Pròrroga de la concessió del Bar Restaurant dels Camps de Futbol del Morrot. 

 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

19.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça de tècnic/a mitjà/na d’educació. 

20.- PERSONAL.- Proposant aprovar l’oferta d’ocupació pública de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022 

del procés ordinari. 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

21.- MEMÒRIA VALORADA PER A LA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS EN ALTA ALS 
POUS PARC NOU D’OLOT.- Proposant aprovar.  

22.- SUBVENCIONS MILLORA DEL CONTROL  DELS CABALS SUBMINISTRATS EN 
ALTA MITJANÇANT LA INSTAL·LACIÓ DE COMPTADORS.- Proposant concórrer. 

23.- RECTIFICACIÓ REPARCEL·LACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ PA 11.03B MOLÍ 
D’EN NOC.- Proposant aprovar inicialment. 

24.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma d'edifici plurifamiliar aïllat amb augment del nombre d'habitatges (de 7 a 8) 

al carrer de Panyó, núm.11 Pis.2 
 

MOBILITAT 
 

25.- TAXIS.- Donar compte de l’elecció del representant del col·lectiu de taxistes de la ciutat d’Olot. 



                     
 

 

SEGURETAT 
 

26.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni marc de col·laboració entre el Servei Català de Trànsit i 
l’Ajuntament d’Olot  en matèria de seguretat viària (modificació acord Junta de Govern Local de 
31 de març de 2022). 

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

 
 
 
 
 
 

Olot, 17 de maig de 2022  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA  


