
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
PLE 

 
 DIA:    17 DE MAIG DE 2012  
 HORA:  2/4 DE 8 DEL VESPRE 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
 
2.- CARTIPÀS.- Presa de possessió de la regidora Sra. Rosa Maria Llandrich Costa. 
 
3.- DESPATX OFICIAL.-  
4.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de l’alcaldia dictats darrerament. 
5.- JUNTA DE GOVERN.- Assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
6.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte de: 

a) Preus públics. 
b) Informe de compliment de la Llei de morositat de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes 

autònoms (1r trimestre 2012) 
 

 
ALCALDIA  

 
7.- CARTIPÀS.-  Proposant: 

a) Donar compte de la resolució relativa a la composició del grup municipal PxC. 
b) Donar compte del canvi de President del Patronat Municipal d’Esports. 
c) Aprovar la composició dels òrgans de govern i nomenament de representants a 

organismes autònoms, consorcis, fundacions. 
 

 
ÀREA DE SERVEIS I INNOVACIÓ  

 
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar la modificació de crèdits del pressupost de l’Ajuntament 

d’Olot. 
9.- ORDENANCES FISCALS .- Proposant aprovar la modificació de les Ordenances Fiscals 

de l’exercici 2012. 
10.- PLAÇA MERCAT .- Proposant aprovar inicialment l’estudi de viabilitat de la Plaça Mercat. 
11.- ORDENANÇA.- Proposant aprovar inicialment l’Ordenança d’administració electrònica. 
12.- RATIFICACIÓ.- Proposant ratificar acord de la Junta de Govern Local de 10 de maig, de 

modificació de la composició de la mesa per la concessió d’ús de les instal·lacions de l’antiga 
estació depuradora d’aigües residuals. 

13.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de l’aprovació del plec de clàusules 
economicoadministratives que regiran l’adjudicació de la concessió per a l’organització de 
correbous a la plaça de toros d’Olot. 
 

 
ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  

 
14.- TEXT REFÓS.- Proposant donar conformitat al text refós de la MPOUM P.A. 07.03 Av. 

Antoni Gaudí. 



                     

 

 
JUNTA DE PORTAVEUS  

 
15.- MOCIÓ.- Moció en defensa del monument funerari del Cementiri municipal erigit en 

homenatge a olotins caiguts durant l’enfrontament civil 36-39. 
16.- MOCIÓ GRUP ERC.- Moció per a la configuració del Parc de Pedra Tosca de la Garrotxa. 
17.- MOCIÓ.- Moció presentada per Reagrupament Independentista de la Garrotxa de suport a la 

Iniciativa Ciutadana Europea perquè la Unió Europea garanteixi el manteniment de la 
ciutadania europea als ciutadans d’un nou estat sorgit d’un procés de secessió d’un territori 
d’un estat membre.  
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot,  15 de maig de 2012 
 

 
L’ALCALDE 

JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 
 

 


