
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    12 DE GENER DE 2023   
 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 aprovar justificació subvencions nominatives del pressupost. 
 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

5.- CONVENI.- Proposant aprovar pròrroga i modificació del conveni de col·laboració entre el Consorci 

d’Acció Social de la Garrotxa, l’Ajuntament d’Olot i l’Associació Esplais de la Garrotxa, pel grup 
d’Esplai diari Garbuix. 

CULTURA 
 

6.- ARXIU.- Proposant aprovar eliminació de documentació municipal. 
7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvenció en règim de concurrència 

competitiva per a la millora de les seus dels ateneus 2022. 
8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions per a l’organització, 

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

EDUCACIÓ 
 

9.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per accions educació 360. 

10.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per projectes i programes 
escolars 2022-2023. 

ESPORTS 
 

11.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell 

Esportiu de la Garrotxa per a la gestió del Pla Català de l’Esport Escolar. 
 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

12.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar relació d’ordenacions de despeses i aportacions de l’exercici 2023. 



                     
 

13.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar certificacions d’obra. 

14.- INGRESSOS.- Acceptació de subvencions. 

15.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents adjudicacions: 
Serveis: 

a) Adjudicar els serveis de manteniment de terminals de control horari. 
b) Subrogar el contracte de l’acord marc de subministrament de sistema de videoactes, equips 

de gravació i transmissió d’actes i el seu manteniment amb destinació a les entitats locals de 
Catalunya. 

 
Subministraments: 

c) Prorrogar el contracte de subministrament de carburant destinat a vehicles i maquinària del 
parc mòbil. 

 
Altres: 
d) Adjudicació del contracte de subministrament de llibres, diaris i revistes de la Biblioteca Marià 

Vayreda d’Olot. 

 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

 
16.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques com a observadores a cinc alumnes 

de l'IES Montsacopa a les Escoles Bressol Municipals. 

17.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament d'un complement de nocturnitat al personal de la policia 
municipal pels serveis realitzats del 16 de novembre al 31 de desembre de 2022. 

18.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament paga extraordinària d'un complement de nocturnitat al 
personal de la policia municipal pels serveis realitzats durant el període de juliol a desembre de 2022. 

19.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament de serveis extraordinaris al personal de la policia 
municipal per les hores extres realitzades del dia 16 de novembre al 31 de desembre de 2022. 

20.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament d'una retribució extra al personal de la policia municipal 
pels serveis realitzats durant els dies 24, 25 i 31 de desembre de 2022. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

21.- PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE REFORMA DE LOCAL PER LES NOVES 
OFICINES D’ATENCIÓ AL CIUTADÀ (OAC) I D’HABITATGE.- Proposant convalidar 
Decret 

 

 
22.- ASSUMPTES URGENTS.- 
23.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 
 
 
 

Olot, 10 de gener de 2023  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYRDA 


