
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    22 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. 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvencions nominatives del pressupost. 
 

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

CULTURA 
 

6.- CONVENI.- Proposant aprovar bestreta d’una subvenció en règim en règim de concurrència 
competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament de l’organització d’activitats 
culturals, any 2022.  

EDUCACIÓ 
 

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

 

ESPORTS 
 

8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions nominatives del pressupost. 

9.- BEQUES.- Proposant aprovar justificació de les beques esportives. 

10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions extraordinàries 2ª convocatòria. 

 
 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

11.- AJUTS.- Proposant aprovar les Bases que han de regir la concessió dels Ajuts al lloguer per a 
noves obertures d'activitats econòmiques artesanes ubicades al Nucli Antic d'Olot. 

12.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions nominatives del pressupost. 

13.- MERCAT SETMANAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procediment per a 
l’atorgament d’un lloc de venda no sedentària destinat a la venda de productes sense gluten. 
 

 



                     
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

15.- ORDENANÇA MUNICIPAL.- Proposant aprovar modificació de l’ordenança de preus públics -
apartats Serveis Brigada. 

16.- SUBVENCIONS.- Acceptació de subvencions. 

17.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents adjudicacions: 

Obres: 
a) Adjudicació de les obres de construcció del cobert a Can Frontana de Batet. 

 
Serveis: 

b) Aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques que regiran la licitació per procediment obert del contracte del servei de prevenció 
de riscos laborals aliè, en les disciplines de seguretat en el treball, higiene industrial, 
ergonomia i psicosociologia aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot, i 
convocar licitació. 

c) Adjudicar els serveis d'assessorament per a la implementació dels objectius de 
desenvolupament sostenible 2030. 

d) Adjudicar els serveis extraordinaris de recollida de residus i neteja viària previstos pel 2023. 
e) Renovar l’autorització per realització de circuits turístics amb un trenet. 

 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

18.- PERSONAL.- Proposant aprovar l'adhesió al Pla Agrupat de Formació Contínua per a l'any 2023 
promogut per l'Associació Catalana de Municipis i Comarques i les Diputacions de Girona, 
Tarragona i Lleida. 

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

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

20.- MEMÒRIA VALORADA DE SUBMINISTRAMENT I INSTAL·LACIÓ D'ELEMENTS DE 
JOC I ENLLUMENAT A LA PLAÇA SANT MIQUEL.- Proposant aprovar definitivament. 

21.- PROJECTE DE MILLORA DEL DRENATGE DEL CARRER ANDREA.- Proposant 
aprovar definitivament. 

22.- PROJECTE BÀSIC PER A LA CONSTRUCCIÓ DE MAGATZEM PER LA BRIGADA 
MUNICIPAL D’OLOT.- Proposant aprovar inicialment. 

23.- NEXT GENERATION.- Presentar els projectes de parc urbà al barri de l’hostal del sol i de 
subministrament i muntatge de jocs infantils al parc de les mores a la segona convocatòria 
d’ajudes per la realització d’accions destinades a la promoció d’estils de vida saludable. 

 
 

TRANSICIÓ ENERGÈTICA 
 

24.- PISCINA MUNICIPAL.- Proposant aprovar la Memòria valorada per a la implantació d’una 
caldera de biomassa a la piscina municipal coberta climatitzada. 

25.- NEXT GENERATION.- Presentar el projecte d’implantació d’una caldera de biomassa a la 
piscina municipal coberta climatitzada al Programa d’incentius 2 d’ajuts a les energies renovables 
tèrmiques en diferents sectors de l’economia, del Departament d’Acció Climàtica, en el marc del 
Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea. 



                     
 

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

 
 
 
 

Olot, 20 de desembre de 2022  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


