
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    29 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 SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

4.- SUBVENCIONS.- Aprovar convocatòria del segon termini per a la presentació de sol·licituds 
per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva i ajuts, per l’any 2022. 

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

6.- CEMENTIRI.- Proposant aprovar padró cementiri 2022. 

7.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació cànon aigua 2n. Trimestre 2022. 

8.- INGRESSOS.- Proposant aprovar padró taxa escombraries empresarials 2022. 

9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar padró taxa entrades de vehicles 2022. 

10.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions taxa entrades de vehicles derivades IBI -22EVL1- 

11.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació contribucions especials de millora per les obres 

d’urbanització del carrer Comtes de Besalú.  

12.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació quotes urbanístiques per les obres d’urbanització 
del carrer Comtes de Besalú.  

13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar un preu d’expositor prèmium per la Fira Orígens 2022. 

14.- INGRESSOS.- Acceptació de subvencions.  

15.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Serveis: 

a) Adjudicar el servei de control de plagues, lots 1 i 2 (servei de desratització i desinsectació i 
servei de control de la població d’aus i tractament preventiu i control del mosquit tigre). 

b) Servei d’allotjaments per necessitats socials. 

c) Prorrogar el servei del control de qualitat de la neteja. 

d) Acord relatiu a la despesa del 4t trimestre de 2022, del servei de recollida de deixalles i 
neteja viària. 
 

Subministraments: 

e) Prorrogar per 2 mesos el contracte d’arrendament amb opció de compra de dos vehicles de 
la Policia Municipal. 
 

 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

 
16.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a tres alumnes de l'Institut 

Montsacopa a 3 Escoles Bressol Municipals. 



                     
 

17.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva de tres places d’auxiliar administratiu/iva pel sistema de concurs oposició en torn lliure. 

18.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça d’encarregat general de la Brigada pel sistema de concurs de mèrits. 

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 de comunicació pel sistema de concurs de mèrits. 
 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

20.- PROJECTE DE "SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DE JOC I 
ENLLUMENAT A LA PLAÇA SANT MIQUEL.- Proposant aprovar inicialment. 

21.- ANNEX AL PROJECTE D’ENDERROC EDIFICACIONS AL C/ ENRIC GRANADOS, 2 
D'OLOT.- Proposant aprovar. 

22.- REHABILITACIÓ COBERTA TORRE CASTANYS.- Proposant aprovar. 
23.- CONVENI URBANÍSTIC PA 183.01 CTRA. RIUDAURA.- Proposant acordar pagament. 
24.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 

a) Ampliació d'habitatge en planta baixa d'edifici plurifamiliar entre mitgeres, c. de bernat vilar 
Núm.10. 

b) Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, c. d'Andrea núm.18.  
c) Construcció de dos edificis plurifamiliars: 1) a la ronda les fonts, núm. 22-24-26, de 20 

habitatges i 34 places d'aparcament. 2) al carrer de la verge de montserrat, núm 9, de 3 
habitatges i 2 places d'aparcament. 

d) Adequació de local per a habitatge en edifici plurifamiliar en testera, Pg. de Barcelona núm.3 
B.B pis. En.  
 

25.- ASSUMPTES URGENTS.- 
26.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 
 
 
 

Olot, 27 de setembre de 2022  
 
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


