
                     

 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    4 D’AGOST DE 2022   
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 1.- DESPATX OFICIAL.- 
  
 

  ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

 
CULTURA 

 
2.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de la subvenció cultural a la Carnavalesca 

d’Olot – Garrotxina. 
3.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de la subvenció cultural a l’Associació Música 

als Masos. 
4.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de la subvenció cultural a l’Associació Joves 

Gos de Sant Roc. 
 

ESPORTS 
 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar les bases dels ajuts destinats a les entitats esportives a fi 
de becar quotes d’esportistes – Temporada 2021-2022. 

 
FESTES 

 
6.- SUBVENCIONS.- Aprovar convenis de patrocinadors (sponsors)  Festes del Tura 2022. 

 
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
7.- SUBVENCIONS.- Aprovar conveni de subvenció amb l'Associació de comerciants d'Olot i 

avançament de la primera bestreta. 
8.- SUBVENCIONS.- Aprovar sol·licitud de subvenció per l’execució del projecte de centralització de 

la instal·lació de fred industrial de la Plaça Mercat d’Olot. 
9.- SUBVENCIONS.- Aprovar sol·licitud de subvenció per l’execució del projecte de dinamització 

comercial, turística i urbana del nucli antic d’Olot. 
10.- CONVENI.- Aprovar conveni de col·laboració entre Tupinamba i l’Ajuntament d’Olot pel patrocini 

de la Fira Orígens 2022. 
 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 



                     

 

11.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses. 
12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

Serveis: 
a) Adjudicar el servei de redacció de l’actualització de l’inventari de camins municipals. 

 
Subministraments: 
b) Adjudicació del subministrament en règim de lloguer, muntatge i desmuntatge dels 

escenaris de les Festes del Tura. 
c) Acord de continuació del procediment de licitació  del “Subministrament de Sistemes 

d’Informació, els sistemes de comunicació de dades Lan i els Serveis associats a 
l’Ajuntament d’Olot i el seu manteniment.” 

d) Subministrament i muntatge de jocs infantils al C/Xaloc i C/Garbí. 
 
Altres: 
e) Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació de material de vídeo, il·luminació i so 

al Teatre Principal d’Olot-En el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència 
(PRTR)-Finançat per la UNIÓ EUROPEA- Next Generation EU. 

f) Aprovar la devolució de fiances. 
g) Aprovació expedient, aprovació plec de clàusules administratives particulars que regiran 

l'adjudicació de l'autorització administrativa d'ús privatiu del domini públic per instal·lar i 
explotar una parada destinada a xurreria durant les festes de tura 2022 i convocatòria de 
licitació. 

 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament de serveis extraordinaris Brigada Municipal. 
14.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament de serveis extraordinaris a divers personal. 
15.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament de serveis extraordinaris Policia.  
16.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament complement nocturnitat Policia.  
17.- PERSONAL.- Proposant aprovar complement nocturnitat extraordinària Policia. 
18.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament dels serveis de retens. 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
  

19.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
Construcció d'edifici plurifamiliar entre mitgeres de 6 habitatges, 7 places d'aparcament i 4 
trasters al c del notari closells n.20. (OMA32021000101). 
 

MEDI AMBIENT 
 

20.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels 
decrets dictats entre els dies 27 de juny i 14 de juliol relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 
 
 

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

 
 

Olot, 4 d’agost de 2022  
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


