
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    9 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.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni de col·laboració amb l’associació desperta espurnes per 
desenvolupar un projecte de “Circ Social”. 
 

CULTURA 
 

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

ESPORTS 
 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant sol·licitar subvencions a la Diputació de Girona. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar taxa ocupació companyies subministradores 4t trimestre 2022. 

10.- CEMENTIRI.- Reserva de crèdit per adquisició de drets funeraris. 

11.- NEXT GENERATION.-  Proposant aprovar els models de declaracions responsables vinculats al 

Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea – Next Generation EU.  

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

a) Adjudicar els serveis per a la inserció d’anuncis i la publicació de la columna d’actualitat 
cultural i d’informació municipal a “La Comarca”.  

b) Adjudicar els serveis de manteniment i suport telemàtic de l’aplicació “Epsilon”. 
c) Modificar del contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals. 
d) Aprovació despesa servei d’assegurances. 



                     
 

 
Subministraments: 

e) Aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques de la licitació per procediment obert simplificat abreujat del subministrament de 
munició per la Policia Municipal d’Olot. 
 

Altres: 
f) Devolució de fiances. 
g) Subscripcions a diaris, revistes i plataformes online de consulta. 
h) Actualització dels preus de lloguers i concessions. 
i) Modificar l’acord relatiu al contracte d’arrendament d’una nau, per destinar-la a seu de 

diverses associacions. 
j) Contractar l’espectacle “Museum of the moon” per al Festival Sismògraf 2023. 

k) Donar compte de la resolució 74/2023 del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

relatiu al contracte de serveis postals de l’Ajuntament d’Olot. 

l) Contractar  l’espectacle de música  - desconcerto. 

 

 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

13.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització d'estada d'empresa a l'Escola Bressol la Gredera 

del Morrot a una alumna del IES Montsacopa. 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar l'import unitari de les hores de serveis extraordinaris i altres 
conceptes del personal de l'Ajuntament d'Olot per a l'any 2023. 

15.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la creació 
d’una borsa de treball de personal laboral temporal categoria coordinador/a i monitor/a. 

16.- PERSONAL.-  Proposant aprovar el pagament de l’ajuda social per estudis dels fills i filles del 
personal de l’Ajuntament d’Olot pel curs 2022-2023. 

17.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament de l’ajuda social per estudis del personal de 

l’Ajuntament d’Olot pel curs 2022-2023. 
18.- PERSONAL.- Proposant Autoritzar la realització de pràctiques com a observadors a quatre alumnes 

de l'IES Montilivi a les Escoles Bressol Municipals. 
19.- PERSONAL.- Pagament de serveis extraordinaris Policia. 
20.- PERSONAL.- Pagament de complement de nocturnitats Policia. 
21.- PERSONAL.- Pagament retribució extra pel serveis realitzats en dies especials Policia. 
22.- PERSONAL.- Pagament de Retens. 
23.- PERSONAL.- Pagament de serveis extraordinaris a divers personal de l’Ajuntament.  
24.- PERSONAL.- Pagament d’una gratificació extraordinària a l’assentador del Mercat Setmanal. 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

25.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Ampliació de la sala de cerimònies del cementiri d'Olot al carrer Macarnau, núm.46. 
b) Modificació de projecte de reforma d'edifici plurifamiliar entre mitgeres per a la formació de 

2 habitatges en planta primera, carrer Sant Rafel, núm.14. 
c) Construcció d’edifici plurifamiliar entre mitgeres de 3 habitatges i 4 places d'aparcament al 

carrer del Notari Closells, núm. 4.  

 
MEDI AMBIENT 

 

26.- ASSABENTAT.- Proposant concedir llicència ambiental a una activitat de gestió de residus al 

c/Vallespir núm. 34-40. 



                     
 

 

 
27.- ASSUMPTES URGENTS.- 

28.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 
 
 
 

Olot, 7 de febrer de 2023  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


