
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    1 DE DESEMBRE 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 atorgar subvencions nominatives del pressupost. 
 

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

CULTURA 
 

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

6.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni de cessió de la Plaça de Braus. 
7.- CALENDARI.- Proposant aprovar el calendari d’obertura dels Museus d’Olot per a l’any 2023. 

8.- SUBVENCIÓ.- Sol·licitud de subvenció per a la màquina d’autopréstec de la Biblioteca Marià 
Vayreda. 

EDUCACIÓ 
 
9.- CONVENI.- Proposant aprovar del conveni de tractament de dades de caràcter personal entre 

el Departament d’Educació i l’Ajuntament d’Olot per a la realització d’activitats complementàries 
específiques de l’educació secundària obligatòria, adreçades a l’alumnat amb necessitats 
educatives específiques derivades de la inadaptació al medi escolar, en Unitats d’Escolarització 
Compartida (UEC), durant el curs 2022-2023. 

 
ESPORTS 

 
10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la renúncia de la subvenció a la Diputació de Girona pel 

projecte de renovació del paviment dels equipaments esportius municipals (A4). 

11.- 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. 

 
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

12.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la reformulació i 2ª bestreta d’una subvenció nominativa del 
pressupost. 



                     
 

13.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la realització d’activitats de foment d’activitat econòmica a la ciutat d’Olot, any 
2022 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

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

15.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar el model financer de la gestió de subministrament 
d’aigua potable a Olot (exercicis 2022-2023). 

16.- INGRESSOS.- Proposant aprovar impost despeses sumptuàries vedats de cacera 2022.  

17.- INGRESSOS.- Proposant aprovar preus públics de la programació d’arts escèniques 
temporada hivern-primavera 2022-2023. 

18.- INGRESSOS.- Proposant aprovar liquidació del 3r. Trimestre 2022 del Servei d’Aigua i 
Clavegueram presentada per SOREA. 

19.- INGRESSOS.- Acceptació de subvencions.  

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

a) Adjudicar les obres de rehabilitació de la coberta esfondrada de l’edifici de la Torre 
Castanys. 
 

Serveis: 
b) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 

tècniques per la contractació mitjançant procediment negociat sense publicitat del servei de 
manteniment del cercador d’imatges de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa (ACGAX), i 
convocatòria de licitació. 

 
Altres: 

c) Aprovació de contractes dels espectacles d’arts escèniques per a la temporada Hivern 
Primavera 2023. 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

21.- PERSONAL.- Esmenar les bases del procés selectiu per a l’estabilització de l’ocupació temporal 
per a la cobertura definitiva de dues places d’educador/a de suport. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

22.- URBANITZACIÓ DEL P.A.U 13.02 CARRER FRANÇA I CONNEXIONS VIÀRIES AMB 
EL SÒL URBÀ CONSOLIDAT.- Proposant aprovar actualització tècnica. 

23.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, c. de la Verge de Fàtima núm.12.  
b) Construcció de 5 habitatges unifamiliars en filera, c. de la Barretina núm.55.  
c) Construcció de 4 habitatges unifamiliars en filera, c. del Segador núm. 42-44-46-48.  
d) Construcció d'habitatge unifamiliar entre mitgeres, previ enderroc d'edifici existent, c. de 

Santa Sabina núm.31.  
e) Modificació de projecte d'edifici destinat a escorxador, av. d'Europa núm.8.  
f) Adequació d'edifici per a oficines administratives al c del mestre falla núm.43 

 

 
 
 



                     
 

SEGURETAT 
 

24.- PROTECCIÓ CIVL.- Proposant aprovar el Pla d'Autoprotecció per a les Festes de Nadal i Cap 
d'any 2022 al pavelló Firal”. 

25.- PROTECCIÓ CIVIL.- Prendre acord relatiu a l’entrega d’un vehicle a l’Associació de Voluntaris 

de Protecció Civil d’Olot (AVPCO). 
 

INNOVACIÓ I TENCOLOGIA 
 

26.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar la sol·licitud de subvenció destinada a la transformació digital 
i modernització de les administracions de les entitats locals del Ministeri de Política Territorial, en 
el marc del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – 
NextGenerationEU, pel projecte de dotació de serveis de Centre de Procés de Dades a 
l’Ajuntament d’Olot. 

 
 

 
27.- ASSUMPTES URGENTS.- 
28.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 
 
 
 
 

Olot, 29 de novembre de 2022  
 
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


