
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    2 DE FEBRER DE 2017  
 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 d’activitats veïnals per a l’any 2017. 

5.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats que 
promoguin la inclusió i la cohesió social per a l’any 2017. 

6.- BASES.- Proposant aprovar les bases específiques reguladores de la concessió 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, 
per a l’any 2017. 

 

CULTURA 
 

7.- 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 per a l’any 2017. 

 
JOVENTUT  

 
8.- 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 2017. 

 
ESPORTS  

 

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 de l'activitat esportiva per a la temporada 2016/2017.  

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

10.- PERSONAL.- Proposant aprovar les bases i la convocatòria per a la contractació d’un tècnic 



                     

 

per dinamitzar un projecte d’innovació i emprenedoria social a La Garrotxa.  
11.- PERSONAL.- Proposant donar compte de diversos decrets de retribució de personal.  

 
PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 

 
12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

 

Serveis: 
a) Aprovar el plec de clàusules per a l’elaboració d’una diagnosi d’actuació sobre el nucli 

antic. 
b) Convalidar el decret de contractació del servei de seguretat de les dependència de l’OAC. 
c) Modificar la concessió d’un establiment comercial situat al carrer Doctor Fàbrega – plaça 

Hospital.  

 
HISENDA 

 

13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 
14.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el retorn de fiances. 
15.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar atorgar subvencions a entitats i aprovació dels convenis 

reguladors. 
16.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar l’avançament de subvencions a entitats. 

 

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 
 

17.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre els següents expedients: 
a) Legalització d’obres d’adequació de nau per a fusteria al carrer Conflent, 3.   
b) Instal·lació provisional de centre de transformació al carrer Fontanella, 25.   
c) Construcció de nau industrial sense ús determinat a l’avinguda Europa, 34.   

 

 

18.- ASSUMPTES URGENTS.-   
19.- PRECS I PREGUNTES.-   

 
 

Olot, 31 de gener de 2017   
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


