
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
JUNTA DE GOVERN LOCAL 

 
 DIA:    14 DE NOVEMBRE DE 2019   
 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 

 
ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ 

 
4.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Interior, el 

Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a l’aplicació de mesures 
alternatives a persones menors d’edat denunciades per consum o tinença de drogues. 

 
HABITATGE 

 
5.- CONVENI.- Aprovar el conveni de la col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i Sorea per la 

dotació d’un Fons de Solidaritat al municipi d’Olot. 
 

CULTURA 
 

6.- SUBVENCIONS.- Proposant aprovar els convenis per a la concessió de diverses 
subvencions. 

7.- ARXIU MUNICIPAL.- Proposant aprovar l’eliminació de documentació municipal. 
8.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot i Maria Núria Danés Font 

per a la donació i cessió dels drets d’explotació del Fons Josep Danés Torras 
 

EDUCACIÓ 
 

9.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni  de col·laboració de l’Administració de la 
Generalitat, mitjançant el Departament d’Educació, l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal 
de la Garrotxa per a la realització de programes de formació i inserció organitzats en la 
modalitat Pla de Transició al Treball (PTT), per a joves que han finalitzat l’ensenyament 
obligatori sense obtenir el títol de graduat/da en educació secundària obligatòria. 
 

 
ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

 
PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 

 
10.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament de Blanes i 

l’Ajuntament d’Olot per a la impartició de la formació prevista en el marc del Programa 30 



                     

 

Plus. 
 

11.- PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant aprovar la concessió de subvenció a l'Associació 
Garrotxina Amics dels Bonsai regulada per conveni, per la 25ena Mostra de Bonsais dins el 
marc de la Fira 1r. de Maig.  
 

 
ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
ECONOMIA I HISENDA 

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar: 

Obres: 
a) Obres de paleteria per a adequació de l’edifici existent entre mitgeres destinat a 3 

habitatges dotacionals al carrer Lliberada Ferrarons, 9. 
b) Obres de millora de la sala de text del Teatre. 
c) Obres d’enderroc del carrer Medes, 4. 
d) Treballs d’acabat exterior de la façana de l’Escola d’Art. 
e) Obra civil del Projecte de les actuacions de millora de la plaça del Conill. 
f) Treballs de restauració de la font i el conill del Projecte de les actuacions de millora de la 

plaça del Conill. 
g) Obres per a instal·lacions del Projecte de les actuacions de millora de la plaça del Conill. 

 
Subministraments: 
h) Material d’il·luminació exterior del barri de Sant Francesc. 
i) Emissores portàtils amb destí a la Policia Municipal. 

 
13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar ordenacions de despeses. 
14.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar la devolució de fiances. 
15.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar avançament de convenis. 
 

 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 

 

16.- PERSONAL.- Proposant Autoritzar la realització de pràctiques a l’àrea de Promoció 
Econòmica a una alumna del Institut Bosc de la Coma. 

17.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la realització de pràctiques a l’Arxiu Municipal a una 
alumna de l’Escola d’Art d’Olot. 
 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

18.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Construcció d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a l’avinguda del Morrot, 56. 

 
 

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

 
 

Olot, 11 de novembre de 2019       
 

 
L’ALCALDE 



                     

 

JOSEP BERGA I VAYREDA 


