
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    16 DE JUNY 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.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvencions en règim de concurrència competitiva per a la 
organització, participació i el desenvolupament d’activitats veïnals, any 2022. 

 
CULTURA 

 
5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar avançament de subvenció per a l’organització, 

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

6.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar a la Diputació de Girona una subvenció per NOVES 
TECNOLOGIES MUSEU DE LA GARROTXA. 
 

EDUCACIÓ 
 

7.- CONVENI.- Proposant aprovar la segona addenda al conveni de col·laboració de l’administració 
de la Generalitat de Catalunya, mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Olot i el 
Consell Comarcal de la Garrotxa, per a la realització de programes de formació i  inserció 
organitzats en la modalitat pla de transició al treball (PTT), per a joves que han finalitzat 
l’ensenyament obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. 

8.- ACCÉS OBERT.- Proposant aprovar el programa “ACCÉS OBERT: Programa de suport a les 

famílies per garantir l’equitat en l’accés a activitats fora de l’horari lectiu”. 

9.- CONVENI.- Proposant modificar les partides del conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Olot i INTEGRA, ASSOCIACIÓ per la inclusió de col·lectius de risc per a la realització del 
casal d'estiu per a infants i joves amb diversitat funcional. 

 

ESPORTS 
 

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

d'activitats esportives. 

11.- SUBVENCIONS.- Proposant denegar subvenció en règim de concurrència competitiva d’una 
activitat esportiva. 
 

FESTES 
 

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



                     
 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

13.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva 
per a la realització d’activitats de foment d’activitat econòmica a la ciutat d’Olot, any 2022. 

14.- SUBVENCONS.-  Proposant aprovar avançament subvenció per a la realització d’activitats de 
foment d’activitat econòmica a la ciutat d’Olot, any 2022. 
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

16.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar certificació d’obra. 

17.- INGRESSOS.- Proposant aprovar acceptació de subvencions. 

18.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 
a) Aprovar l’expedient i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 

mitjançant procediment obert simplificat de les obres de conservació i millora de la 
infraestructura viària de diferents carrers de la ciutat Fase 2. 

b) Adjudicació de les obres esplanació parcel.la municipal amb qualificació d'equipament 4.2 
c/Pararols i Podall dins el sol urbà consolidat del sector Pla de Dalt-Rebaixinc (3  

c) Adjudicació dels treballs repavimentació entrada Escola Adults i Pista i entrada Esc. 
Malagrida . 

 
Altres: 
d) Pròrroga i revisió del lloguer de l’Avinguda Xile, núm. 6  
e) Adjudicar el servei de socorrisme de la piscina municipal d’Olot. 

 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
 

19.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la pròrroga de les pràctiques que estan realitzant dues alumnes 
de l'Institut Montsacopa a les Escoles bressol municipals. 

20.- PERSONAL.- Contractació d’una tècnica mitjana per la gestió dels projectes Next Generation 
finançats per la UE. 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

21.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DEL PAU 15.02 "POU DEL GLAÇ".- Proposant aprovar 
inicialment. 

22.- REPARCELACIÓ VOLUNTARIA DEL PAU 15.02 “POU DEL GLAÇ”.- Proposant 
aprovar inicialment. 

23.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Ampliació d'edifici industrial destinat a sala d'especejament i envasat de porcí amb 

magatzem frigorífic (FASE II) a l’avinguda d’Europa, núm.14. 

 
SEGURETAT 

 

24.- CIRC.- Proposant aprovar el pla d’autoprotecció de l’activitat de circ a la plaça de braus a Olot 
2022-2026. 

 



                     
 

 
INNOVACIÓ I TECNOLOGIA 

 

25.- PROTECCIÓ DE DADES.- Proposant aprovar la segona revisió del  Registre d’Activitats de 

Tractament (RAT) de l’Ajuntament. 

26.- SEGURETAT.- Proposant aprovar la política de seguretat de l’Ajuntament d’Olot. 

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

 
 
 
 

Olot, 14 de juny de 2022  
 
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA  


