AJUNTAMENT
DE
SANT GREGORI

CONVOCATÒRIA SESSIÓ DE LA JUNTA DE GOVERN
Tipus de sessió: Ordinària
Data dilluns 20 de febrer de 2017
Hora 19:45
Lloc: Sala de Plens de l'Ajuntament.
ORDRE DEL DIA:
038JG/17.- Aprovació, si s'escau, esborrany de l'acta de la sessió anterior.
039JG/17.- Aprovació de factures.
040JG/17.- Llicències urbanístiques.
041JG/17.- Sol·licitud a DipSalut de subvenció per la dinamització dels parcs urbans de salut i de les
xarxes d'itineraris saludables.
042JG/17.- Proposta d'aprovació addenda al conveni signat amb el Consorci del Ter per a les actuacions
previstes al pla de conservació Post-Life del projecte Riparia Ter
043JG/17.- Aprovació, si s'escau, conveni marc de col·laboració amb el Consell Comarcal del Gironès per
al desenvolupament del Programa de Treball i Formació 2016.
044JG/17.- Proposta d'acords en relació a la Disolució de la Junta de Compensació del Sector de Can
Serra, devolució d'aval i cancel·lació d'afeccions registrals.
045JG/17.- Sol·licitud de subvencions a la Diputació de Girona, relatives a : organització d'esdeveniments
de caràcter firal, actuacions en camins rurals, campanya "del Pla a l'Acció" i fons econòmic i
cultural 2017.
046JG/17.- Adhesió a la borsa de treball de la UOC per persones en pràctiques.
047JG/17.- Proposta de convocatòria d'ajudes per agricultors i ramaders, afectats per l'increment d'IBI que
exerceixen l'activiat en el municipi e Sant Gregori.
048JG/17.- Proposta de suport a la creació d'una plataforma de dinamització de les zones d'activitat
econòmica area urbana su-oest del Gironès.
049JG/17.- Proposta d'acord per sol.licitar al Consell Comarcal del Gironès l'estudi i valoració de millora del
model de recollida i gestió de residus al municipi de Sant Gregori.
050JG/17.- Proposta aprovació normativa d'utilització per entitats dels elements de difusió a la via pública:
mupis.
051JG/17.- Autorització, si s'escau, de la instal·lació d'un servei de bar a la zona del mercat de segona ma.
052JG/17.- Proposicions urgents.
053JG/17.- Precs i preguntes.
Sant Gregori, 17 de febrer de 2017
L'Alcalde,
Joaquim Roca i Ventura

