
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
PLE 

 
 DIA:    20 DE FEBRER DE 2014 
 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: 

a) de l’informe de morositat del quart trimestre de 2013. 
b) d’aprovació inicial d’un protocol d’actuació per a l’exercici de mesures alternatives a la 

sanció econòmica en menors.  
 

ALCALDIA  
 

6.- RECURS.- Proposant interposar el conflicte en defensa de l’autonomia local.  
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES  
 

7.- CULTURA.- Proposant declarar l’any 2014 com a “Any Berga i Boix”  
 

ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC 
 

8.- PROMOCIÓ ECONÒMICA.- Proposant aprovar l’Addenda a l’Acord per a la integració 
funcional dels ens de promoció econòmica de la Garrotxa. 

 
ÀREA DE SERVEIS I INNOVACIÓ  

 
9.- INGRESSOS.- Proposant aprovar inicialment les contribucions especials del carrer Estadi. 

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar el plec de clàusules administratives particulars i de 
prescripcions tècniques per a l’adjudicació del contracte de concessió d’obra pública per a la 
construcció i servei de manteniment integral de les instal·lacions d’una xarxa de calor amb l’ús 
d’energies renovables i de subministrament d’energia.  

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant donar compte dels aclariments efectuats per la Junta de 
Govern Local al plec de clàusules administratives particulars i tècniques per a l’ocupació dels 
llocs de venda de la Plaça Mercat. 

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant adjudicar els llocs de venda de placers de la Plaça Mercat. 
13.- HOSPITAL.- Proposant convalidar el Decret d’Alcaldia de 12 de febrer de realitzar una nova 

aportació econòmica a la Fundació Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa. 
 

ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 

14.- CTRA. RIUDAURA GI-P-5223 .- Proposant aprovar inicialment la Modificació puntual del 



                     

 

POUM per delimitació de servituds. 
15.- CTRA. DE BATET GI-V-5241 .- Proposant aprovar inicialment la Modificació puntual del 

POUM per delimitació tram urbà, línia d’edificació i delimitació de servituds. 
16.- ORDENANÇA.- Proposant aprovar inicialment l’Ordenança del règim general de 

comunicació prèvia i classificació d’activitats innòcues, i controls municipals ambientals, 
recreatius i en matèria de prevenció d’ incendis. 

 
JUNTA DE PORTAVEUS  

 
17.- MOCIÓ.- Moció presentada per la Plataforma d’Afectats per la Hipoteca per a la sanció dels 

immobles permanentment desocupats propietat d’entitats financeres i altres grans empreses. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot,  18 de febrer de 2014 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


