
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    3 DE NOVEMBRE 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 

 

CULTURA 
 

4.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvenció nominativa. 
5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions per a l’organització, 

participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022. 
 

EDUCACIÓ 
 

6.- ENCÀRREC DE GESTIÓ.- Proposant acceptar la liquidació del servei de menjador de les 
Escoles Bressol Municipals per part del Consell Comarcal de la Garrotxa. 

7.- ENCÀRREC DE GESTIÓ.- Proposant acceptar modificació de crèdit per fer el efectiva la 
liquidació de l’encàrrec de gestió de l’assistència tècnica en matèria educació al Consell 
Comarcal de la Garrotxa. 

8.- ENCÀRREC DE GESTIÓ.- Liquidar els costos pendents de l’encàrrec de gestió dels serveis 
de direcció de l’IMEJO al Consell Comarcal de la Garrotxa. 

9.- ESTIU RIU.- Proposant augmentar la reserva de crèdit del servei de menjador a l’Estiu Riu-

Projecte d’activitats educatives de lleure. 
 

ESPORTS 
 

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

 
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

11.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar 2ª bestreta d’una subvenció nominativa del pressupost. 
12.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions en règim de concurrència 

competitiva per a la realització d’activitats de foment d’activitat econòmica a la ciutat d’Olot. 
 
 
 
 



                     
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

14.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar actualitzacions de les variables i compensacions de la concessió 
de la zona blava i aparcament del Firalet, exercici 2023. 

15.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 
Serveis: 

a) Aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques, per al contracte per procediment negociat sense publicitat del servei de 
manteniment dels terminals de control horari, i convocar licitació. 

b) Adjudicar els serveis de redacció de projecte de reurbanització dels carrers Hospici, Llopis i 
Plaça Mora. 

c) Prorrogar el contracte del servei d’atenció a l’usuari per a l’Espai Cràter. 

d) Prorrogar els serveis d’enregistrament, producció i difusió de l’activitat municipal a través de 
la TDT. 
 

Altres: 

e) Aprovar  el contracte d’arrendament d’una nau, per destinar-la a seu de diverses 
associacions. 

f) Contracte del servei d’actuació de millora de la gespa de l’Estadi Municipal 

g) Contracte del servei de comercialització de les tanques de la pista de gel. 
 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

16.- PROJECTE TÈCNIC DE PARC URBÀ AL BARRI DE L’HOSTAL DEL SOL.- Deixar 

sense efectes anterior acord i proposar aprovar definitivament. 
 

MEDI AMBIENT 
 

17.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets 
dictats entre els dies 4 i 25 d’octubre relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 

18.- LLICÈNCIA AMBIENTAL.- Proposant atorgar la llicència ambiental per a centre d'atenció 
primària al c/Rei Martí l'humà núm. 10. 

 
 

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

 
 
 
 
 

Olot, 28 d’octubre de 2022  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


