
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    2 DE FEBRER 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.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificacions de subvencions en règim de concurrència 
competitiva per a la organització, participació i el desenvolupament d’activitats veïnals. 

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

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 justificació nominativa del pressupost. 

 
HABITATGE 

 

8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar despeses comunitats de propietaris participants Ajuntament 
d'Olot. 

CULTURA 
 

9.- SUBVENCIONS.- Proposant sol·licitar una subvenció a la Diputació de Girona per: 
a) “Festival Sismògraf 2023.”  

b) “Festival MOT 2023”. 

c)  “Edició Llibre 2023”. 

EDUCACIÓ 
 

10.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar justificació de subvencions en règim de concurrència 

competitiva d'activitats d’educació en el lleure. 

 
 
 
 
 
 



                     
 

 
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
11.- CONVENI.- Proposant aprovar l'encomana de gestió del Programa Treball i Formació línia DONA 

a Dinàmig.  

12.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Garrotxa 
i l'Ajuntament d'Olot en relació a la sol·licitud i gestió de la subvenció Treball i Formació Joves 
Tutelats i Extutelats 2022. 

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

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

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

Obres: 
a) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars de la licitació mitjançant 

procediment obert simplificat de les Obres de conservació i millora de la infraestructura viària 
de diversos carrers de la Ciutat, any 2023 (Fase 1). 
 

   Serveis: 
b) Aprovar l’expedient, plec de clàusules administratives particulars i plec de prescripcions 

tècniques de la licitació mitjançant procediment negociat sense publicitat, del contracte mixt 
dels serveis de manteniment i adaptació de l’aplicació informàtica Escio per gestionar la 
Brigada Municipal i subministrament de llicències, i convocar licitació. 

c) Adjudicació del servei d’auditories pel que fa als treballs de control financer i auditoria en 
relació a l’exercici liquidat de 2022. 
 

Altres: 
d) Actualització dels preus de concessions. 
e) Contractar el servei d’impressió de nou exemplars de la revista el plafó i el cartipàs 

f) Aprovar expedient, plecs de prescripcions tècniques, plecs de clàusules administratives 
particulars i convocatòria de la licitació del contracte del servei de cura d’infants “El cau de 

la guilla” a la biblioteca Marià Vayreda. 
g) Adjudicar el servei de gestió i coordinació del projecte europeu Big Pulse i cerca i tramitació 

de nous projectes europeus.  

h) Adjudicar el servei de producció de les activitats educatives i familiars d’arts escèniques i de 
les companyies nacionals del festival Sismògraf d’Olot. 

i) Contractar el servei de rodatge i muntatge de vídeos per a les xarxes socials d’Olot Cultura. 

 

 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

16.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació 

INTERDOCPOL-International Police Documents. 

17.- BASES.- Esmenar les bases del procés selectiu per a la cobertura definitiva d’una plaça de tècnic/a 

auxiliar per ocupar un lloc de treball de coordinador/a esportiu/va pel sistema de concurs oposició per 

a l’estabilització de l’ocupació temporal. 

 

 



                     
 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

18.- MEMÒRIA VALORADA PER A LA REPOSICIÓ DELS SERVEIS MUNICIPALS 

AFECTATS PER A LES OBRES DE LA FASE 2 DEL CLUB NATACIÓ OLOT.- Proposant 

aprovar. 

19.- MEMÒRIA VALORADA DE LES ACTUACIONS DE MILLORA A LA PLAÇA DE BRAUS 

D’OLOT (ACCIÓ2014).- Proposant aprovar. 

 
MOBILITAT 

 

20.- TAXIS.-   Proposant aprovar tarifes urbanes del servei de taxi per a l’any 2023. 

 
MEDI AMBIENT 

 

21.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de les comunicacions d’inici d’activitat i dels decrets 

dictats entre els dies 4 i 26 de gener, relatius a l’Àrea de Medi Ambient. 

 

SEGURETAT 

 

22.- PLA D’AUTOPROTECCIÓ.- Proposant aprovar el Pla d’autoprotecció de la Festa-ball de 

carnaval al pavelló firal d’Olot el proper dia 25 de febrer de 2023. 
 

 
23.- ASSUMPTES URGENTS.- 

24.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 
 
 
 

Olot, 31 de gener de 2023  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


