
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    27 DE JULIOL 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: 

a) Sentències  
b) Informe de morositat i compliment del termini mig de pagament de l’Ajuntament d’Olot, 

organismes autònoms i DINAMIG. 
 

 
ALCALDIA 

 
6.- ADHESIÓ.- Proposant l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la Red Española de Ciudades por 

el Clima.  
 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

ORGANITZACIÓ, INNOVACIÓ I ATENCIÓ AL CIUTADÀ 
 

7.- PERSONAL.- Proposant ratificar el decret d’alcaldia aprovant l’increment de retribucions per 
a l’any 2017 dels empleats de l’Ajuntament d’Olot i organismes autònoms. 

8.- FESTES LOCALS.- Proposant aprovar les festes locals per a l’any 2018. 
 

PARTICIPACIÓ, TRANSPARÈNCIA I GOVERN OBERT 
 

9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant adjudicar l’arrendament per a la gestió i explotació de 
l’establiment de serveis de bar-restaurant al fort del volcà Montsacopa. 

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant adjudicar les obres del projecte de remodelació del Firal-
Passeig de l’Escultor Miquel Blay. 

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar modificacions en la concessió d’ús de l’equipament 
amb un restaurant ubicat al parc urbà de Sant Roc-Malatosquer, en relació a: 
a)  la instal·lació de places d’aparcament reservades per a vehicles elèctrics. 
b) el manteniment temporal del cànon actual en atenció a la realització d’obres de millora 

d’eficiència energètica. 
12.- PATRIMONI.- Proposant aprovar conveni regulador del dret de pas per la connexió dels 

aparcaments soterrats sector Firal-Firalet. 
 

 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

13.- CARRER MONT CARMEL, 6.- Proposant aprovar conveni de donació de finca. 



                     

 

14.- SANT CRISTÒFOL, 23.- Proposant aprovar conveni d’expropiació. 
15.- CARRER FRANCESC MACIÀ.- Proposant aprovar conveni d’expropiació. 
16.- ILLA DEL TEATRE.- Proposant aprovar conveni en relació a la cessió de parcel·la amb 

destí a via pública.  
17.- CARRER HOSTAL DEL SOL, 29.- Proposant aprovar conveni d’expropiació. 
18.- MAS SUBIRÀS.- Proposant aprovar conveni relatiu a ocupació de terrenys. 
19.- CONVENI.- Proposant aprovar el conveni amb l’Associació Sèlvans per a la implementació 

de boscos amb funcionalitat terapèutica. 
 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

Mocions entitats: 
 

20.- MOCIÓ.- Moció de suport al Correllengua 2017. 
 

Mocions grups municipals: 
 

21.- MOCIÓ.- Moció dels grups municipals PdeCAT – DC i PSC per a la modificació del nou 
sistema de repartiment entre els Ajuntaments catalans dels fons provinents de la taxa 
turística. 

22.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal ERC per fer un inventari exhaustiu de la situació de 
l’habitatge i dels locals al barri vell. 

23.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP de suport al poble rifeny. 
24.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal OeC per recuperar, millorar i posar en valor  les fonts 

públiques d’Olot. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

Olot, 25 de juliol de 2017  
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP M. COROMINAS i BARNADAS 


