
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    19 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 DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 

ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 
 

4.- SUBVENICIONS.- Proposant aprovar bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que promoguin la 
inclusió i la cohesió social per a l’any 2023. 

5.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar bases específiques reguladores de la concessió 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 l’any 
2023. 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la organització, participació i 
desenvolupament d’activitats veïnals durant l’any 2023. 

7.- CONVENI.- Proposant aprovar el Conveni regulador de les condicions de col·laboració i 
finançament entre l’Ajuntament d’Olot i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per l’execució del 
projecte d’ús d’energies renovables i climatització a la residència Montsacopa, en el marc del Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència – Next Generation EU.  

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

 
HABITATGE 

 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar bases específiques per a l’atorgament de subvencions 

destinades a propietaris d’habitatges desocupats que els posin en lloguer per al 2023. 

CULTURA 
 

10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar  bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats culturals any 2023. 

11.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions per a l’organització, 
participació i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022. 

 
 
 
 



                     
 

EDUCACIÓ 
 

12.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
en règim de concurrència competitiva a l’educació en el lleure any 2023. 

13.- SUBVENCIÓ.- Proposant aprovar sol·licitud subvenció Oficina Jove. 

 
ESPORTS 

 

14.- SUBVENCIONS .- Proposant aprovar bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat esportiva per a la temporada 2022/2023. 

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

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

 
 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

17.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de foment 
d’activitat econòmica a la ciutat d’Olot durant l’any 2023. 

18.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la justificació de subvencions nominatives del pressupost. 
 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

 

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

20.- PRESSUPOSTOS.- Proposant aprovar certificació d’obra. 

21.- PRESSUPOSTOS.- Proposar pla treball sobre el control financer en relació a la liquidació de 
l’exercici 2022. 

22.- INGRESSOS.- Aprovació preus públics corresponents als tallers d’ artesania al Museu dels 
Santa Període Gener-juny 2023. 

23.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents adjudicacions: 
Obres: 

 
a) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars de la licitació de les obres 

relatives a l’Execució de títols judicials núm 52/2018-A, derivada del procediment 335/2013 
Recurs ordinari – Jutjat Contenciós administratiu 1 Girona (UPSD Cont. Administrativa 1). 

 
Serveis: 

b) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques de la licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat, dels serveis 
d’inserció de publicitat, realització de programes especials amb motiu d’esdeveniments de 
ciutat i retransmissions esportives a Ràdio Olot SA per a l’any 2023, i convocar licitació. 

c) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 
tècniques de la licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat, dels servei de 
publicitat a Olot Televisió SL per a l’any 2023, i convocar licitació. 

d) Prorrogar el contracte del servei de manteniment preventiu-normatiu i correctiu de les 
instal·lacions de protecció contra incendis dels edificis municipals de l’Ajuntament d’Olot. 

e) Rectificar l’acord de renovació de l’autorització per realització de circuits turístics amb un 
trenet. 
 
 



                     
 

 
Subministraments: 

f) Subministrament de gasoil per escoles municipals gener 2023 
 
Altres: 

g) Adjudicació del contracte de subministrament de la llicència d´ús del sistema de venta d’entrades 
d’Olot Cultura. 

 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

24.- CITA PRÈVIA.- Proposant regular el sistema de cita prèvia de l’Ajuntament. 

25.- PERSONAL.- Proposant aprovar pagament dels serveis extraordinaris a divers personal de 
l'ajuntament per les hores extres presentades o realitzades del 16 de novembre al 15 de desembre 
de 2022. 

26.- PERSONAL.- Proposant aprovar proposta pagament dels serveis de retens realitzats o presentats 
del 16 de novembre al 15 de desembre de 2022. 

27.- PERSONAL.- Pagament serveis extraordinaris Brigada Municipal. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

28.- PLA DE MILLORA URBANA D’ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA A L’ÀMBIT PA 06.07 AV. 
SANTA COLOMA D’OLOT.- Proposant aprovar inicialment. 

29.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Enderroc de dues edificacions industrials aïllades, av. d'Europa núm.8. 
b) Construcció d'edifici entre mitgeres d'ús sanitari públic c. del Rei Martí l'Humà núm.10.  

 
30.- ASSUMPTES URGENTS.- 
31.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 
 
 
 

Olot, 17 de gener de 2023  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


