
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    26 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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la organització, participació i el desenvolupament d’activitats veïnals. 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació subvencions per a la realització d’activitats que 
promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any 2022. 

7.- 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, 2on termini. 
 

 
CULTURA 

 
8.- SUBVENCIONS.- Proposant sol·licitar subvenció projectes culturals museu de la Garrotxa.   
9.- SUBVENCIONS.- Proposant sol·licitar subvenció projectes culturals Museu dels Sants.  

10.- SUBVENCIONS.- Proposant sol·licitar subvenció equipaments escènics i multifuncionals.  
11.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre el Museu Nacional d’Arts de 

Catalunya i l’Ajuntament d’Olot (Museu de la Garrotxa). 
12.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració de voluntariat amb la Fundació 

Impulsa  per al Festival Sismògraf 2023. 
13.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions per a l’organització, 

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

EDUCACIÓ 
 

14.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb el Consell Esportiu de la Garrotxa per a la gestió 
del Pla Català de l’Esport Escolar. 



                     
 

 
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 

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

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

17.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar renúncies i baixes de subvencions atorgades l’any 2022. 

18.- INGRESSOS.-  Proposant aprovar els següents padrons: 

a) Aprovació padró impost vehicles de tracció mecànica  exercici 2023. 

b) Aprovació padró de les taxes Ocupacions diverses exercici 2023. 

c) Aprovació padró  taxa mercat setmanal exercici 2023. 

d) Aprovació padró  taxa mercat del rengle exercici 2023. 

e) Aprovació preus públics per als expositors de les fires previstes per al 2023. 

 

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

a) Adjudicar els serveis de manteniment del cercador d’imatges de l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa (ACGAX). 

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

c) Prorrogar el contracte dels serveis integrals de prevenció de riscos laborals en 
les  especialitats de seguretat en el treball, higiene industrial, ergonomia i psicosociologia 
aplicada i de vigilància de la salut de l’Ajuntament d’Olot.  

d) Regularitzar la despesa del servei de transport públic urbà de la ciutat d’Olot 
 

   Subministraments: 
e) Aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 

tècniques de la licitació per procediment obert simplificat pel subministrament de 120 llicències 
de l’aplicació Deep Freeze Cloud Basic. 
 

Altres: 
f) Devolució de fiances. 
g) Actualització dels preus de lloguers. 
h) Adjudicar el contracte del servei educatiu “Taller de suport lingüístic-CATAOLOT” de primària 

i secundària dins el marc del Pla Educatiu d’Entorn d’Olot a alumnes nouvinguts, amb els fons 

procedents del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència-Next Generation. 

 

 

 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

20.- PERSONAL.- Proposant autoritzar a un alumne de l'Escola d'Art d'Olot la realització de pràctiques 
al Museu de la Garrotxa. 

21.- PERSONAL.- Proposant autoritzar a una alumna de l'Escola d'Art d'Olot la realització de pràctiques 
a l'Arxiu Comarcal de la Garrotxa. 

 
 
 



                     
 

 
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
URBANISME I ESPAI PÚBLIC 

 
22.- CONSERVACIÓ I MILLORA DE LA INFRAESTRUCTURA VIÀRIA A DIVERSOS  

     CARRERS DE LA CIUTAT. ANY 2023.- Proposant aprovar el projecte. 

23.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Construcció d'habitatge unifamiliar aïllat, c. de la Tartana núm.55.  
b) Substitució de coberta en edifici plurifamiliar entre mitgeres i reforç puntual en planta baixa, 

c. dels Dolors núm.11.  
 

MEDI AMBIENT 
 

24.- INSPECCIONS.- Proposant aprovar el Programa d’Inspeccions de l’any 2023 per al control de 
la seguretat alimentària. 

 
 
 

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

 
 
 
 
 

Olot, 24 de gener de 2023  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


