
                     
 

 
    

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    16 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 D’ALCALDIA 
 

4.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni per la prestació serveis en la promoció i venda entrades 
Espai Cràter a través portal d’internet. 
 

 

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 l’organització, participació i el desenvolupament d’activitats veïnals. 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant justificació de subvenció en règim de concurrència competitiva per a la 

realització d’activitats que promoguin la inclusió i la cohesió social, 2on termini. 
 

CULTURA 
 

7.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar renúncia de la subvenció per a l’organització, participació 
i desenvolupament de l’organització d’activitats culturals, any 2022. 

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

9.- CONVENIS.- Proposant aprovar convenis de col·laboració pel festival MOT. 
10.- CONVENIS.- Proposant aprovar de convenis de col·laboració pel festival Sismògraf. 

 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

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



                     
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

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

13.- INGRESSOS.- Proposant aprovar preu públic guia activa Estiu Riu 2023. 

14.- CONVENI.- Proposant aprovar pròrroga del conveni amb la Diputació de Girona per facilitar el 
pagament de les taxes derivades de la inserció dels anuncis en el Butlletí Oficial de la Província. 

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

a) Adjudicar el servei de manteniment d’alarmes d’incendis dels edificis municipals. 

 
   Subministraments: 

b) Aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions 
tècniques de la licitació per procediment obert del subministrament de combustible (gasoil 
tipus c) per calefacció dels equipaments i aigua calenta sanitària (ACS) dels edificis 
municipals. 

c) Subministrament gasoil Edificis Educació mes de febrer. 
 
Altres: 
d) Devolució de fiances. 
e) Adjudicar el contracte de serveis per a desenvolupar el servei d’orientació i acompanyament 

a les famílies (SOAC). 

f) Contractar el servei d’atenció a famílies “Canguratge in situ”, en el marc del programa 

Temps per Cures per a nens de 0 a 16 anys.  

g) Contractar els serveis tècnics de muntatge i sonorització del Festival MOT de literatura, que 

tindrà lloc a la sala El Turín. 

 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 
 

16.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’escola bressol Les Fonts a una 

alumna de la Universitat de la Rioja (UNIR). 

17.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització d’una estada empresa a una alumna de l'Institut 

Montsacopa a l’Àrea de promoció econòmica 

18.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a la secció d'ingressos a una alumna 

de l'IES Bosc de la Coma. 

19.- PERSONAL.- Desestimar el recurs presentat del Col·legi de Llicenciats en Educació Física i 

Ciències de l’Activitat Física i de l’Esport de Catalunya contra 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. 

 
20.- ASSUMPTES URGENTS.- 

21.- PRECS I PREGUNTES.- 

 
 
 

Olot, 14 de febrer de 2023  
 
 
 

L’ALCALDE, 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


