
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    7 DE DESEMBRE DE 2022   
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  EXTRAORDINÀRIA  
 

 
 

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 justificacions de subvencions per a l’organització, 

participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022. 
5.- SUBVENCIÓ.- Sol·licitud subvenció Diputació de Girona pel pla funcional biblioteca Marià 

Vayreda. 

6.- CALENDARI.- Proposant aprovar d’espectacles d’Arts Escèniques i Música per la temporada 
Gener-Juny 2023. 

ESPORTS 
 

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

8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar concessions directes de subvencions a entitats esportives. 
 

FESTES 
 

9.- CONVENIS.- Aprovar convenis de patrocinadors (sponsors)  Festes del Tura 2022 per canvi de 
nom. 

 
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació de subvencions a entitats per a la promoció 

econòmica de la ciutat. 

11.- SUBVENCIONS.- Proposant atorgar subvenció nominativa del pressupost. 
 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

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



                     
 

13.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni llums de nadal 2022-2023 amb l’Associació Comerciants 
d’Olot. 

14.- INGRESSOS.- Acceptació de subvencions.  

15.- RESPONSABILTAT PATRIMONIAL.- Resoldre diversos expedients. 

16.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents adjudicacions: 
Subministrament: 

a) Aprovar la contractació del subministrament de gasoil per les Escoles Municipals del mes de 
desembre. 

 
Altres: 

b) Aprovació de la modificació del contracte de la concessió de serveis de l’Escola Municipal 
d’Expressió d’Olot. 

c)  Adjudicació contracte serveis de formació en la disciplina d’escacs. 
 

 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

17.- 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 conserge/vigilant 
pel sistema de concurs oposició. 

18.- 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 tècnic/a mitjà/na de 
protecció civil pel sistema de concurs oposició. 

19.- 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 tècnic/a auxiliar per 
ocupar un lloc de treball de coordinador/a esportiu pel sistema de concurs oposició. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

20.- EXECUCIÓ DE TÍTOLS JUDICIALS NÚM. 52/2018-A.- Proposant obrir termini per a 
al·legacions. 

 
MEDI AMBIENT 

 

21.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets 
dictats entre els dies 26 d’octubre i 23 de novembre de 2022 relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 

22.- DIPSALUT.- Proposant sol·licitar els Programes de protecció i promoció de salut pública del 

Catàleg de Serveis de Dipsalut per a l’any 2023. 
 

 
 
 
 

Olot, 2 de desembre de 2022  
 
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


