
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    23 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 
 

CULTURA 
 

4.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar avançament de subvenció per a l’organització, 
participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022. 
 

FESTES 
 

5.- CONVENIS.- Proposant aprovar rectificació d’un conveni de patrocinador (sponsors) Festes del 

Tura 2022. 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

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

8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar preu públic nova edició municipal. 

9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Serveis: 
a) Adjudicar els serveis de redacció de l’estudi previ de planificació urbanística del sector 

urbanitzable no delimitat del Pla de Dalt. 
b) Aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars, i plec de prescripcions 

tècniques per a la licitació del contracte de serveis d’ajuda a la tramitació electrònica per 
procediment obert simplificat, i convocar la licitació. 

c) Prorrogar la concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública, amb una instal·lació 
desmuntable amb destinació a restaurant a la plaça Major. 

d) Modificar el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments de l’Ajuntament d’Olot,  
per tal d’incloure la neteja de les activitats d’estiu (Estiu Riu) 2022. 

e) Contractar una empresa de serveis per tal de desenvolupar el casals d’estiu de coneixement 
d’Olot i de la llengua catalana per a l’alumnat nouvingut a la ciutat escolaritzat als centres 
educatius d’Olot. 

f) Contractar una empresa de serveis per tal de desenvolupar el projecte Lúdics: Tallers 
educatius per a alumnat d’entre 3r de primària i 2n d’ESO escolaritzat als centres educatius 
d’Olot. 



                     
 

g) Aprovar expedient, plecs de prescripcions tècniques, plecs de clàusules administratives 
particulars i convocatòria de la licitació del contracte de serveis d’Hoteleria del Pla de 
Transició al Treball (PTT). 

h) Adjudicar el contracte de serveis per a la realització d’activitats de robòtica educativa en el 
lleure en el marc de l’Estiu Riu 2022. 

i) Desistir del procediment en la licitació de la concessió del servei de bar-cafeteria del pavelló 
de bany de l’àrea recreativa dels Tossols d’Olot. 
 

Subministraments: 
j) Prorrogar la contractació del subministrament en règim de lloguer de la pista de gel 2022. 
k) Desistir i aprovar un nou expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de 

prescripcions tècniques de la licitació per procediment obert simplificat abreujat del 
subministrament de llicències de l’aplicació ManageEngine Patch Manager. 

l) Aprovar l’adhesió a la primera pròrroga del contracte 2019.03-D1 de l’acord marc de 
subministrament d’energia elèctrica amb destinació a entitats locals de Catalunya (Exp. 
2019.03)  

m) Aprovar expedient, plecs de prescripcions tècniques, plecs de clàusules administratives 
particulars i convocatòria de la licitació del contracte de subministrament de material de 
vídeo, il·luminació i sol del Teatre Principal (Finançat amb fons procedents del Pla de 
recuperació, transformació i resiliència-Fons Next Generation UE). 

 
Altres: 
n) Aprovar la devolució de fiances. 

 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 
 

10.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a dos alumnes de l’escola 
l’Empordà per fer les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 

11.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a dos alumnes de l’escola 
d’educadors en el lleure infantil i juvenil -Escola de l’Esplai de Girona (Fundació Esplai Girona- Mare 
de Déu del Mont) per fer les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 

12.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a quatre alumnes de escola 
d’educadors Quiràlia per fer les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 

13.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de secretaria a un alumne 
de la Universitat Autònoma de Barcelona. 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar signatura conveni marc de cooperació educativa entre 

l'ajuntament d'Olot i l’escola Fundació Educativa Cor de Maria i autoritzar a una alumna per fer les 
pràctiques d’activitats esportives a l'estiu riu. 

15.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a un alumne de l’Escola Pia d'Olot 

per fer les pràctiques d’activitats d’educació en el lleure infantil i juvenil. 
 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

16.- PROJECTE D’URBANITZACIÓ DELS CARRERS PINETELL I VAQUETA A OLOT.- 
Proposant aprovar inicialment. 

17.- PROJECTE EXECUTIU FASES 1 I 2 . PARC REBAIXINC. ESPAI LLIURE I 
ESPORTIU AL SECTOR REBAIXINC DEL PLA DE DALT D’OLOT.- Proposant aprovar. 

 
MOBILITAT 

 

18.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració entre l’ajuntament d’Olot i “E.I. Adad 
l’Encant, SLU” i ”Aula format, s.l.”, en el projecte “Bicis actives”. 



                     
 

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

 
 
 
 

Olot, 21 de juny de 2022  
 
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA  


