
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    20 DE DESEMBRE  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.- DESPATX OFICIAL.-  
3.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de l’alcaldia dictats darrerament. 
4.- JUNTA DE GOVERN.- Assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
5.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte de l’aprovació de preus públics. 

 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

6.- CONVALIDAR .- Proposant convalidar dos Decrets relatius al servei de teleassistència. 
 

ÀREA DE SERVEIS I INNOVACIÓ  
 

7.- PRESSUPOST.- Proposant prendre acord de no disponibilitat de la paga extraordinària de 
desembre i de ratificació del  decret de desestimació de les sol·licituds de l’abonament del 
25% de la paga extra de Nadal.  

8.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte del decret de l’operació de tresoreria a regir 
durant l’any 2013. 

9.- ORDENANCES FISCALS .- Proposant aprovar definitivament l’expedient de les 
Ordenances Fiscals, que han de regir a partir d’1 de gener de 2013 

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant declarar deserta la licitació del subministrament d’energia 
elèctrica de l’Ajuntament d’Olot. 

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar la modificació del contracte de la concessió de la 
prestació de serveis de conservació i manteniment de les instal·lacions semafòriques de la 
Ciutat i del control d’accessos al Nucli Antic. 

12.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de l’estat d’execució del Pla d’inversions del 
servei d’aigua. 

13.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la compatibilitat de tres treballadors de l’Ajuntament 
d’Olot. 

14.- UNIONS CIVILS.- Proposant aprovar definitivament la modificació del Reglament 
d’organització i funcionament del Registre municipal d’unions civils. 

15.- REGLAMENT.- Proposant aprovar definitivament el Reglament de serveis de la Policia 
Municipal d’Olot. 

 

JUNTA DE PORTAVEUS  
 

16.- GRUP PSC.- Moció per reclamar el pagament del deute de la Generalitat de Catalunya. 
17.- MOCIÓ.- Moció d’Òmnium Garrotxa en defensa del model d’escola catalana. 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

 



                     

 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 18 de desembre de 2012      
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


