CONVOCATÒRIA
PLE
30 D’ABRIL DE 2015
7 DEL VESPRE
ORDINÀRIA

DIA:
HORA:
SESSIÓ:

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA.- Aprovació de les actes de les sessions del 19 i 25 de març.
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 compliment en relació al personal eventual.
b) de preus públics aprovats pels organismes autònoms.

ALCALDIA
6.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de l’informe del Síndic de Greuges en relació a
les actuacions dutes a terme a Olot.

7.- XARXA C-17.- Proposant aprovar la creació de l’Associació Xarxa C-17 i els seus estatuts.
ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC
8.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i els

ajuntaments de la comarca pel finançament de la participació en el programa Leader 20142020 que es gestiona a través de l’associació per al desenvolupament rural integral de la
zona nord-oriental de Catalunya (ADRINOC).

ÀREA DE SERVEIS I INNOVACIÓ
9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una modificació de crèdits del pressupost de 2015.
10.- CONTRIBUCIONS.- Proposant aprovar inicialment l'expedient d'imposició i ordenació de
contribucions especials de millora per l'obra de clavegueram de la travessia de les Feixes.

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar els plecs de clàusules administratives particulars i

tècniques, per adjudicar mitjançant procediment obert, el subministrament de l’energia
elèctrica de l’Ajuntament d’Olot.
12.- ORDENANÇA MUNICIPAL.- Proposant aprovar inicialment una modificació de
l’Ordenança municipal de circulació: zona d’estacionament per a camions frigorífics.
13.- ORDENANÇA MUNICIPAL.- Proposant aprovar inicialment una modificació de
l’Ordenança de sorolls i vibracions: zona d’estacionament per a camions frigorífics.
14.- SOL·LICITUD.- Proposant aprovar la sol·licitud de reposició del 100% de les places vacants
de policia local per a l'exercici 2015, acreditant davant del MINHAP el compliment dels límits
en matèria d’endeutament i de l’estabilitat pressupostària i l’existència de dotació
pressupostària per fer front a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’Ajuntament d’Olot.

ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
15.- ESTATUTS .- Proposant ratificar la modificació dels Estatuts de l’Observatori del Paisatge.

16.- CARRER CAPCIR.- Proposant adoptar acord relatiu a la permuta d’una parcel·la al carrer
Capcir.

JUNTA DE PORTAVEUS
17.- NOMENCLÀTOR.- Proposant donar nom a diversos carrers i espais de la ciutat.
18.- MOCIO.- Moció de l’associació de veïns del barri de l’Hostal del Sol sobre la variant-autovia
d’Olot.

ASSUMPTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Olot, 28 d’abril de 2015
L’ALCALDE
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS

