
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    21 DE GENER DE 2016  
 HORA:  LES 8 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

  1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
  2.- DESPATX OFICIAL.- 
  3.- DISPOSICIONS.- Assabentat de les disposicions publicades en els butlletins oficials. 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

BENESTAR SOCIAL I DRETS CIVILS 
 

4.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’organització d’activitats als barris, any 2016. 

5.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’organització d’activitats acció social, any 2016. 

6.- CENTRE OBERT.- Proposant aprovar el canvi de domicili del Centre Obert d’Olot i 
determinar la seva titularitat municipal. 

 
HABITATGE 

 
7.- HABITATGES BUITS.- Proposant aprovar la incoació d’expedients per la cessió obligatòria 

d’habitatges buits. 
8.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar la rectificació d’atorgament de subvencions per al 

pagament de l’IBI -exercici 2015- a les famílies monoparentals. 
 

CULTURA 
 

9.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament d’activitats culturals, any 2016. 

 
JOVENTUT  

 
10.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 

subvencions en règim de concurrència competitiva per a l’organització, participació i 
desenvolupament de l’activitat d’educació en el lleure per a l’any 2016. 

 
ESPORTS  

 

11.- BASES.- Proposant aprovar les 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 2015/2016.  



                     

 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT, COMERÇ I TURISME 
 

12.- MERCAT SETMANAL.- Proposant prendre diversos acords en relació al mercat setmanal. 
13.- MERCAT SETMANAL.- Proposant atorgar un lloc de venda no sedentària al mercat 

setmanal, destinat a la venda de fruita i verdura ecològica de producció pròpia. 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

14.- PERSONAL.- Proposant aprovar el pagament per ajuda estudis.  
15.- PERSONAL.- Proposant prendre acord sobre diferents conceptes retributius. 

 

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 
 

16.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar les següents contractacions: 
a) Servei de manteniment programari Genesys5. 
b) Ampliació serveis productes Genesys5. 
c) Servei de manteniment aplicació Gestió policial DRAG. 
d) Serveis de manteniment, neteja i millora del riu Fluvià. 
e) Obres d’adequació accés al Mas Les Mates. 
f) Revisió preu de lloguers i concessions. 
 

HISENDA 
 

17.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar atorgar subvencions a entitats i aprovació dels convenis 
reguladors (exercici 2015). 

18.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar devolucions de fiances. 
 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
SERVEIS URBANS, ESPAI PÚBLIC I INFRAESTRUCTURES I OBRA PÚBLICA, 

MOBILITAT I OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA 
 

19.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Adequació de local per a centre terapèutic al carrer Mirador, 12 pis B, porta 3.   
b) Addició de planta pis sense ús en habitatge unifamiliar al carrer Conca, 14.   
c) Projecte d’enderroc edifici plurifamiliar entre mitgeres al carrer Alt de la Maduixa, 14.  

20.- TAXIS.- Proposant aprovar les tarifes urbanes del servei de taxi, per a l’any 2016. 
21.- TAXIS.- Proposant autoritzar la transmissió d’una llicència municipal de taxi. 

 
MEDI AMBIENT 

 
22.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels decrets el dia 12 de gener de 2016 relatius 

a l’Àrea de Medi Ambient. 
 

23.- ASSUMPTES URGENTS.-   
24.- PRECS I PREGUNTES.-   

 
Olot,  19 de gener de 2016 

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


