
                     

 

 

 

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    21 D’ ABRIL DE 2016  
 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) del compliment en relació al personal eventual. 
b) de preus públics aprovats pels organismes autònoms (cessió espais IMEJO) 
c) de sentències 
d) de l’informe de morositat del 1r trimestre de 2016 

 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

6.- ESTATUTS.- Proposant ratificar la modificació dels estatuts del Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa. 

7.- HABITATGE.- Proposant aprovar l’adquisició i el finançament de pisos amb destí a 
habitatge social. 

8.- CONSELL DELS INFANTS.- Proposant aprovar definitivament els estatuts del Consell 
dels Infants. 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

9.- PERSONAL.- Proposant sol·licitar l’exclusió de la plaça de tresorer/a dels concursos que es 
convoquin per habilitats dels cossos nacionals 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una modificació de crèdits del pressupost de 
l’Ajuntament per a 2016. 

11.- SUBVENCIONS.- Proposant l’aprovació del pla de subvencions ateneus i convocatòria i 
aprovació de les bases per l’exercici 2016 

12.- PREUS PÚBLICS.- Proposant aprovar preus públics (inscripcions llars d’infants, Escola 
Municipal d’Expressió i Escola Municipal de Música / Estiu Riu) 

13.- CADASTRE.- Proposant donar compte de l’acceptació del coeficient d’actualització dels 
valors cadastrals per a l’any 2017 en aplicació de l’article 32.2 del Text refós de la Llei del 
Cadastre Immobiliari. 

 

 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
14.- MPOUM.- Proposant adoptar acord relatiu a la verificació del text refós de la Modificació 



                     

 

 

Puntual de Pla d’ordenació urbanística municipal de la variant d’Olot C-37.(MPOUM-40)  
 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
Mocions entitats: 

 
15.- MOCIÓ.- Moció presentada per “La Garrotxa amb el Sàhara”  per demanar que la Minurso 

(Missió de les Nacions Unides pel referèndum al Sàhara occidental) assumeixi competències 
en drets humans. 

 
Mocions grups municipals:  
 

16.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal OeC per declarar la ciutat d’Olot “Zona lliure de paradisos 
fiscals”.  

17.- MOCIÓ.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC per demanar el compromís públic 
sobre les propostes del Ple anterior referides al PAES de la ciutat. 

18.- MOCIÓ.- Moció presentada pel grup municipal d’ERC per demanar que la ciutat d’Olot passi 
a ser una vila groga a favor de l’educació pública de qualitat. 

19.- MOCIÓ.- Moció presentada pel grup municipal CUP per donar suport als ajuntaments 
investigats per l’Audiència nacional i al dret a decidir. 

20.- MOCIÓ.- Moció presentada pel grup municipal CUP proposant el canvi immediat de la nova 
organització de l’atenció sanitària del transport urgent de la comarca de la Garrotxa que està 
causant que la població pugui quedar desatesa i provocant una desigualtat en l’atenció 
sanitària extrahospitalària urgent. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

Olot,  19 d’abril de 2016   
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


