
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    15 DE SETEMBRE DE 2022   
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA  
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

 1.-ACTA.- Aprovació de les actes de la sessions anteriors. 

 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 aprovar justificacions de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social, any 2022. 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions en règim de concurrència 

competitiva per a la organització, participació i el desenvolupament d’activitats veïnals, any 2022. 
 

CULTURA 
 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar avançaments de subvencions per a l’organització, 
participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022. 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant sol·licitar al Departament d’Educació una subvenció per 
finançament Oficines Municipals d’Escolarització 2021 – 2022. 
 

EDUCACIÓ 
 

8.- CONVENI.- Proposant modificar el conveni de maig de 2019 per assumir el deute de la 

Generalitat de Catalunya i pagar al Consell Comarcal / NEE. 
 

ESPORTS 
 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions en règim de concurrència 

competitiva d'activitats esportives. 
 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

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

 
 
 
 



                     
 

11.- 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  del Projecte Modificat II d’urbanització 
del carrer Narcís Paulís i convocatòria de licitació. 
 

Serveis: 
b) Acordar la pròrroga i cessió del contracte del servei de monitors de la pista de gel. 
c) Aprovar la despesa del servei de recollida de deixalles i neteja viària del 4rt. Trimestre de 

2022. 
d) Aprovar expedient, plecs de clàusules administratives particulars i convocatòria de la 

licitació del contracte de serveis de piscina coberta amb monitoratge per tal de realitzar les 
sessions de natació de les activitats organitzades per l’Ajuntament d’Olot que així ho 
requereixin, amb el Club Natació Olot. 

 
Subministraments: 

e) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques per la contractació mitjançant procediment obert simplificat abreujat del  
subministrament de diverses càmeres de seguretat, i convocatòria de licitació. 
 

Altres: 
f) Devolució de fiances 

 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

12.- PERSONAL.- Pagament d’una gratificació extraordinària a un treballador adscrit a Via Pública. 

13.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Policia. 

14.- PERSONAL.- Pagament complement nocturnitat Policia. 

15.- PERSONAL.- Pagament dels serveis de retens. 

16.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris personal d’oficina. 
 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

17.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Ampliació edifici escolar aïllat situat al carrer de Joaquim Vayreda núm. 23 
b) Construcció de 2 habitatges unifamiliars en filera situats al carrer de la Faixa núm.16 

 

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

 
 
 
 

Olot, 13 de setembre de 2022  
 
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


