
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    15 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 DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

4.- 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 
 

5.- CONVENI.- Proposant acceptar sisena addenda al conveni de col·laboració entre l’Ajuntament 
d’Olot i la Generalitat per a les actuacions del pla educatiu d’entorn. 
 

EDUCACIÓ 
 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions en règim de concurrència 
competitiva d'activitats d’educació en el lleure. 

 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

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

8.- PREUS PÚBLICS.- Convalidar acord relatiu a la modificació de preus públics programació arts 
escèniques temporada hivern-primavera 2022-2023. 

9.- ORDENANÇA MUNICIPAL.-  Proposant modificar l’ordenança preus públics Escola Municipal 

de Música curs 2022-2023. 

10.- ORDENANÇA MUNICIPAL.-  Proposant modificar l’ordenança preus públics Escola Municipal 
d’Expressió curs 2022-2023. 

11.- INGRESSOS.- Acceptació de subvencions.  

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents adjudicacions: 
Obres: 
a) Adjudicació obres del projecte d’actuacions de millora de la Plaça de Sant Miquel. 

 
 
 
 



                     
 

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

tècniques de la licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat, dels serveis per a 
la inserció d’anuncis i la publicació de la columna d’actualitat cultural i d’informació municipal 
a “La Comarca”.  

c) Prorrogar el contracte del servei de desenvolupament dels programes de suport a la gestió i 
control de la salubritat de les instal·lacions d’alt i baix risc per la transmissió de legionel·la 
en instal·lacions municipals d’Olot. 

d) Prorrogar el contracte dels serveis de neteja i inspecció de la xarxa municipal de 
clavegueram de la ciutat i de les escomeses dels edificis públics municipals de l'Ajuntament 
d'Olot. 

e) Revisar els preus del contracte de gestió de serveis públics per la recollida de residus i 
neteja viària d'Olot. 

 
Altres: 
f) Aprovar expedient, plecs de prescripcions tècniques, plecs de clàusules administratives 

particulars i convocatòria de la licitació del contracte de serveis educatius “ Taller de suport 
lingüístic. CATAOLOT de primària i secundària” 2023. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
URBANISME I ESPAI PÚBLIC 

 
 

13.- PROJECTE EXECUTIU MODIFICAT DE CARRIL BICI A L’AVINGUDA DE GIRONA I 
A LA CARRETERA LES TRIES FASE 2.- Proposant aprovar definitivament. 

14.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació per a 2 habitatges de local en planta baixa d’edifici entre mitgeres, c. del 

Mossèn Jacint Verdaguer núm.3. 
b) Adequació de planta primera d'edifici entre mitgeres per 1 habitatge i modificació de 

façana en planta baixa c. del Mossèn Jacint Verdaguer núm.3. 
c) Projecte d’enderroc de nau (volum no catalogat) al Mas Can Vilajoan de Batet de la Serra. 

 
MEDI AMBIENT 

 

15.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el 
Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per 
recuperar i repoblar el cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) en els cursos hídrics de 
la conca dels rius Fluvià, Ter i Muga. 

 
 

16.- ASSUMPTES URGENTS.- 
17.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 
 
 

Olot, 13 de desembre de 2022  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


