
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    27 D’OCTUBRE 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 acceptar renúncia subvenció suport entitats activitats que 
promoguin la inclusió i cohesió social. 
 

CULTURA 
 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar avançaments subvencions nominativa del pressupost.  
6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvenció en règim de concurrència 

competitiva per a la millora de les seus dels ateneus 2022. 
7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions per a l’organització, 

participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022. 
8.- CONVENI.- Prendre acord  relatiu al conveni per a la cessió d’ús d’un espai de l’arxiu comarcal 

de la Garrotxa. 
9.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar sol·licitud subvenció a la Generalitat de Catalunya per  

millora de la seguretat de la maquinària escènica teatre principal d’Olot 2022-2023. 
10.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar sol·licitud subvenció a la Generalitat de Catalunya per 

adquisició i instal·lació d’equipaments museu de la garrotxa 2022-2023. 
11.- CONVENI.- Proposant aprovar avançament finançament conveni residència FABER any 2022. 

 
ESPORTS 

 
12.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions nominativa d'activitats 

esportives. 
13.- 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 

 

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



                     
 

15.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar traspàs de fons de la Fundació del Museu dels Sants a 
l’Ajuntament d’Olot. 

16.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Obres: 

a) Aprovar l’expedient i plec de clàusules administratives particulars per a la contractació 
mitjançant procediment obert simplificat  abreujat de les obres de Can Frontana de Batet. 
 

Serveis: 

b) Adjudicar el servei de manteniment del sistema de climatització dels sistemes tèrmics i 
d’aigua calenta sanitària dels edificis i dependències de titularitat o gestió municipal de la 
ciutat d’Olot.  
 

Altres: 

c) Adjudicar el contracte de subministrament i instal·lació d’equips de maquinària escènica per 
al Teatre Principal amb càrrec al Fons Next Generation UE. 

 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

17.- PERSONAL.- Proposant autoritzar a una alumna de l'Escola d'Art d'Olot la realització de 
pràctiques a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 

18.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva de set places d’oficial 1a brigada pel sistema de concurs de mèrits en torn lliure. 

19.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça de tècnic/a auxiliar d’informàtica pel sistema de concurs oposició en torn lliure. 

20.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
definitiva d’una plaça de coordinador/a de serveis de cultura i educació pel sistema de concurs 
oposició en torn lliure. 

21.- 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 recursos humans pel sistema de concurs oposició en 
torn lliure. 
 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

22.- MEMÒRIA VALORADA D’ARRANJAMENT DEL CAMÍ PÚBLIC D’ACCÉS AL MAS 
DE CA L’ISIDRET D’OLOT.- Proposant aprovar. 

23.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Reforma d'habitatge unifamiliar aïllat i construcció de piscina, c. de la Verge de Montserrat 

núm.37.  
b) Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, c. dels Cingles de Ferran núm.4. 

 
 

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

 
 

Olot, 25 d’octubre de 2022  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


