
                     

 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    29 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.- CONVENI.- Proposant aprovar addenda al conveni entre l’Ajuntament d’Olot i la Fundació 

Europace per col·laborar en el desplegament del programa integral de rehabilitació energètica 
d’habitatges al municipi. 

 

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

5.- 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. 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions 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. 

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

 
CULTURA 

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

participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022. 
 
 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

9.- MERCAT.- Proposant prendre acords relatius a les parades del mercat setmanal d’Olot. 
 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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



                     

 

11.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar certificacions d’obra. 
12.- INGRESSOS.- Acceptació de subvencions.  
13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents adjudicacions: 

Obres: 
a) Adjudicació de les obres de construcció del carril bici a l’Avinguda de Girona i a la Carretera 

de les Tries (Fase 2). 
 
Serveis: 

b) Aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques de la licitació per procediment negociat sense publicitat del servei de manteniment 
i suport telemàtic de l’aplicació “Epsilon”, i convocar licitació. 

c) Prorrogar el servei de control, manteniment preventiu, correctiu i normatiu de la xarxa 
d’instal·lacions semafòriques actuals de la ciutat d’Olot. 
 

    Fiances:  
d) Devolució de garanties definitives de diversos contractes 
 
Altres: 
e) Contractació recursos educatius arts escèniques "La biblioteca de la curiositat infinita”. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

14.- REVISIÓ PER ACTUALITZACIÓ A L’ANY 2023 DELS COEFICIENTS DE 
VALORACIÓ D’OBRES ALS EFECTES DEL CÀLCUL DE L’ICIO EN EXPEDIENTS 
DE LLICÈNCIES I D’OBRES SUBJECTES AL RÈGIM DE COMUNICACIÓ.- Proposant 
aprovar. 

MOBILITAT 
 

15.- TAXIS.- Proposant autoritzar la transmissió d’una llicència municipal de taxi. 
 

SEGURETAT 
 

16.- CONVENI.- Proposant aprovar aportació econòmica any 2022 derivada del conveni entre el 
Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament per l’assistència tècnica en matèria de protecció 
civil i emergències. 

 
 

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

 
 
 
 

Olot, 27 de desembre de 2022  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


