
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
PLE 

 
 DIA:    30 DE MARÇ DE 2017  
 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 sentències. 

 
 

ÀREA D’ALCALDIA 
 

6.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte d’un Decret d’autorització de canvi de nom d’un 
grup municipal.  

 
 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 
 

7.- ADHESIÓ.- Proposant l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la Declaració Universal sobre els 
Arxius (DUA). 

8.- CONVALIDACIÓ.- Proposant convalidar un decret d’encàrrec de gestió al Consell 
Comarcal de la Garrotxa en temes d’educació. 

9.- CONVALIDACIÓ.- Proposant convalidar un decret d’encàrrec de gestió al Consell 
Comarcal de la Garrotxa (inspeccions de cèdules de 2a ocupació, per reagrupament familiar i 
per habitatges de lloguers). 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

10.- HONORS I DISTINCIONS.- Proposant donar compte dels decrets de concessions de 
felicitacions i medalles a una entitat, dos ciutadans i divers personal de la Policia Municipal.  

11.- PREUS PÚBLICS.- Proposant aprovar preus públics de l’Ajuntament d’Olot.  
12.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de la tramesa dels plans pressupostaris a mig 

termini (2017 / 2020) al Ministerio de Hacienda y Función Pública, MINHFP.  
13.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de l’aprovació de la liquidació de la Corporació 

(exercici 2016).  
14.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de la justificació de les transferències fetes als 

grups municipals (exercici 2016).  
15.- ASSABENTAT.- Proposant donar compte de l’aplicació del “Fons de contingència” del 

pressupost (exercici 2016).  
 
 



                     

 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
16.- MPOUM 46 - SANT MIQUEL.- Proposant l’aprovació inicial de la modificació puntual del 

POUM per un equipament sociosanitari al barri de Sant Miquel. 
17.- CONVENI.- Proposant aprovar un conveni per a la instal·lació d’un nou dipòsit municipal pel 

subministrament d’aigua potable. 
18.- PLA D’ACCIÓ PER A L’ENERGIA SOSTENIBLE I PLA DE MOBILITAT URBANA.- 

Proposant donar compte de les comissions dutes a terme. 
 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
19.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal PdeCAT / DC en condemna a la judicialització de la 

política per part de l’estat espanyol. 
20.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal d'ERC d’adhesió al Fòrum Estratègia Catalana Residu 

Zero. 
21.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal OeC exigint a la Generalitat de Catalunya el compliment 

de la legislació en relació al finançament  de les escoles bressol municipals i el pagament de 
les quantitats no satisfetes a l’Ajuntament d’Olot i que han estat destinades al finançament de 
les escoles concertades.  

22.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP per una ciutat desmilitaritzada i a favor de la cultura 
de la pau. 

23.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP per a l’adhesió de la ciutat d’Olot a la Xarxa de 
ciutats amigables amb la gent gran.  

24.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP per a la regulació del mercat de lloguer d’habitatges 
a Olot. 

25.- PREGUNTES PER ESCRIT.- Presentades pel grup municipal CUP. 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 28 de març de 2017 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


