
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 DIA:    16 DE GENER DE 2020   
 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 
 

 
EDUCACIÓ 

 
4.- CONVENI.- Aprovar conveni de col·laboració entre Rella Associació de Mestres i 

Professorat jubilats i l’Ajuntament d’Olot per desenvolupar el projecte “Aula d’Alfabetització” 
per a joves nouvinguts de 16 a 18 anys. 

5.- SUBVENCIONS.- 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 2020. 

 
ACCIÓ SOCIAL 

 
6.- SUBVENCIONS.- Aprovar les bases per a 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 2020. 

7.- SUBVENCIONS.- Aprovar les bases per a 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 2020. 

8.- SUBVENCIONS.- Aprovar les bases per a la concessió de subvencions en règim de 
concurrència competitiva per a l’organització, participació i desenvolupament d’activitats 
veïnals per a l’any 2020. 

 
 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 
 

OCUPACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 
 

9.- CONVENI.- Aprovar conveni de col·laboració entre el Servei Públic d’Ocupació de Catalunya 
i l’entitat beneficiària Ajuntament d’Olot en el marc del programa “Soc-Ubicat”. 

 
 



                     
 

PROMOCIÓ DE LA CIUTAT 
 

10.- SUBVENCIONS.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de 
subvencions en règim de concurrència competitiva per a la realització d’activitats de foment 
de l’activitat econòmica de la ciutat d’Olot per a l’any 2020. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ECONOMIA I HISENDA 
 

11.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar ordenacions de despeses. 

12.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar devolució de fiances. 

13.- PRESSUPOSTOS.- Aprovar aportació del fons dotacional a la Fundació EuroPACE Olot. 

14.- RESPONSABILITAT PATRIMONIAL.- Proposant resoldre expedients. 
15.- CONVENI.- Aprovació del conveni d’encomana de gestió entre el Consell Comarcal de la 

Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió i execució de les accions municipals en l’àmbit 
del projecte denominat “ La Garrotxa – Espai Cràter. Turisme sostenible i per a tothom” – 
subvenció pla de foment.  

16.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar:  
Serveis: 
a) Serveis extraordinaris de recollida deixalles i neteja viària previstos per a l’any 2020. 
b) Revisió de preus dels servei públic de recollida de deixalles i neteja viària per a l’any 

2020. 
 

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA 
 

17.- PERSONAL.- Aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura 
temporal d’un lloc de treball de tècnic/a mitjà pel sistema de concurs oposició en torn lliure. 

 
 

 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

URBANISME I ESPAI PÚBLIC 
 

18.- COMUNICACIONS D’OBRES PRESENTADES ELS MESOS DE SETEMBRE, 
OCTUBRE, NOVEMBRE I DESEMBRE DE 2019, RELATIVES A L’ÀREA 
D’URBANISME.- Proposant aprovar. 

19.- OBRES PARTICULARS.- Proposant resoldre el següent expedient: 
a) Reforma d’habitatge unifamiliar entre mitgeres a la Pl. del Morrot, 2. 

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

 
 

Olot, 14 de gener de 2020       
 
 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA I VAYREDA 


