
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    24 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 D’ALCALDIA 
 

4.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar avançament subvenció nominativa del pressupost. 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvenció nominativa del pressupost. 
 

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a la realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social, 2on termini. 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant denegar la subvenció en règim de concurrència competitiva per a la 

realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social, 2on termini. 

8.- SUBVENCIONS.- Proposant l’atorgament de subvencions en règim de concurrència competitiva per 
a la realització d’activitats que fomentin la cooperació, l’educació pel desenvolupament, l’enfortiment i 
articulació de les entitats locals, 2on termini. 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la organització, participació i el desenvolupament d’activitats veïnals. 

10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvencions per a la realització d'activitats de 
foment de la cooperació, l'educació pel desenvolupament, l'enfortiment de les entitats socials. 

11.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvencions per a la realització d’activitats que 
promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any 2022. 

 

CULTURA 
 

12.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions per a l’organització, 

participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022. 
13.- CONVENI.- Proposant aprovar el contracte per a la donació i cessió dels drets d’explotació del 

Fons Centre Excursionista d’Olot. 
EDUCACIÓ 

 
14.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre el Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Olot 

i Integra, Associació per la Inclusió de col·lectius de risc per al desenvolupament del projecte 
singular PONT per als cursos 2022-2023; 2023-2024; 2024-2025 i 2025-2026. 

 
 



                     
 

ESPORTS 
 

15.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions en règim de concurrència 
competitiva d'activitats esportives. 

16.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions nominatives. 

17.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions extraordinàries d'activitats 

esportives. 

18.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació d’ajuts als esportistes amateurs d’esports 
individuals d’elit que participen en els campionats d’Espanya, d’Europa, del Món i als Jocs 
Olímpics. 

19.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar una beca esportiva a entitats esportives a fi de becar 
quotes d’esportistes - Temporada 2021-2022. 

 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

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

21.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidacions del 1r, 2n i 3r trimestre de l’IAE 2022. 

22.- INGRESSOS.- Acceptació de subvencions. 

23.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents adjudicacions: 
Obres: 

a) Modificació del contracte plurianual de les obres de restauració del Camí Ral de Batet. Des 
de Masclet fins a Can Pericot  –  Fases 2, 3 i 4 . 

b) Adjudicació de les obres adequació per a us provisional d'entitats de la seu del col·legi 
d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics i Enginyers de Girona. 
 

Serveis: 
c) Servei d’allotjaments per necessitats socials. 
d) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives i plec de prescripcions tècniques del 

concurs per al contracte dels serveis de manteniment del clavegueram, i convocar la  
licitació. 

e) Adjudicar el servei de redacció d’una memòria valorada per la construcció d’una pista 
esportiva de bicicletes per a entrenament i competició. 

f) Adjudicar el servei de millora de les àrees dels contenidors. 
g) Adjudicar els serveis de manteniment dels espais verds públics d'Olot, reservat a centres 

especials de treballs d'iniciativa social (CETIS), empreses d'inserció (EI) i programes de 
treball protegit. 

 
Subministraments: 

h) Subministrament, instal·lació, i legalització instal·lació solar fotovoltàica d'autoconsum Llar 
infants i Centre cívic St. Miquel 

i) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives pel contracte mixt de subministrament 
i muntatge de jocs per al Parc de les Mores, i convocar la licitació. 
 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

24.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització d'estada d'empresa a l'àrea de promoció 
econòmica a una alumna del IES Bosc de la Coma. 

25.- PERSONAL.- Proposant autoritzar a una alumna de l'Escola d'Art d'Olot la realització de 
pràctiques al Museu de la Garrotxa. 

26.- PERSONAL.- Pagament complement nocturnitat Policia. 

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

28.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Policia. 



                     
 

29.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Brigada Municipal. 

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

31.- PERSONAL.-  Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal per a la cobertura definitiva de tres places d’auxiliar 
administratiu/iva pel sistema de concurs de mèrits. 

32.- PERSONAL.-  Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal per a la cobertura definitiva de cinc places de tècnic/a mitjà/na 
d’ocupació pel sistema de concurs de mèrits. 

33.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a 
l’estabilització de l’ocupació temporal per a la cobertura definitiva d’una plaça de bibliotecari/a pel 
sistema de concurs de mèrits. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

34.- MEMÒRIA VALORADA MEMÒRIA VALORADA: MILLORA D’ACCESSIBILITAT A 
L’EDIFICI D’ÚS PÚBLIC ANOMENAT HOSPICI (INSTAL·LACIÓ D’ASCENSOR).- 
Proposant aprovar. 

35.- MEMÒRIA VALORADA : MILLORA D’ACCESSIBILITAT A L’ESPAI MUNICIPAL DEL 
CARRER PROA 16 (CONSTRUCCIÓ D’UNA CAMBRA HIGIÈNICA ACCESSIBLE).- 
Proposant aprovar. 

36.- MEMÒRIA VALORADA: MILLORA D’OBERTURA INTERIOR PER LA MILLORA DE 
LA VENTILACIÓ, PLANTA BAIXA, ALA SUD DE L’ESCOLA D’ART D’OLOT – 
ESDAP CATALUNYA.- Proposant aprovar. 

37.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció de 3 habitatges unifamiliars en filera al c. de Ribes de Freser núm.45. 
b) Canvi de nom llicència reforma d’edifici plurifamiliar en cantonada, al c. de l'Aigua núm.9. 

 

38.- ASSUMPTES URGENTS.- 
39.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 
 
 
 
 

Olot, 22 de novembre de 2022  
 
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


