
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    26 D’OCTUBRE DE 2017  
 HORA:  LES 7 DEL VESPRE 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2.- CARTIPÀS.- Presa de possessió del regidor Sr. Josep Maria Coma i Punset. 
3.- DESPATX OFICIAL.- 
4.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de l’alcaldia dictats darrerament. 
5.- JUNTA DE GOVERN.- Assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
6.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte: 

a) del període mig de pagament a creditors del tercer trimestre de 2017, de l’Ajuntament i els 
seus organismes. 

b) de sentències. 
7.- CONVALIDACIONS.- Proposant convalidar el Decret de modificació del contracte 

d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de serveis de bar-restaurant al Fort 
del volcà Montsacopa. 

 

ÀREA D’ALCALDIA 
 

8.- CARTIPÀS.-  Proposant: 
a) Donar compte de les resolucions relatives: a la composició del grup municipal PdeCAT – 

DC, al nomenament de membres de la Junta de Govern Local, al nomenament dels 
Tinents d’Alcalde i a les delegacions genèriques a regidors. 

b) Aprovar la composició dels òrgans de govern i nomenament de representants a 
organismes autònoms, consorcis, fundacions i altres òrgans col·lectius. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

9.- ORDENANCES FISCALS.- Proposant aprovar provisionalment les Ordenances Fiscals, 
que han de regir a partir d’1 de gener de 2018. 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el Pressupost general de la Corporació i els seus 
annexos, i la plantilla de personal per a l’any 2018. 

11.- PATRIMONI.- Proposant deixar sense efecte l’acord de Ple de 27 de juliol sobre el conveni 
regulador del dret de pas per la connexió dels aparcaments soterrats sector Firal-Firalet. 

 

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
12.- VIES VERDES.-  Proposant aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Vies Verdes. 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

Mocions entitats: 
 
13.- MOCIÓ.-  Moció presentada per PxC per controlar la radicalització de l’Islam a les mesquites 

d’Olot.  
 



                     

 

Mocions grups municipals: 
 
14.- MOCIÓ.- Moció dels grups municipals OeC, PSC, ERC, PdeCAT - DC en defensa de 

l’educació com a eina de cohesió. 
15.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal ERC de suport a la declaració d’independència. 
16.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP d’aplicació dels resultats del referèndum de l’1 

d’octubre.  
17.- MOCIÓ.- Moció dels grups municipals ERC, OeC, CUP i PdeCAT – DC per exigir la llibertat 

immediata dels presidents de l’Assemblea Nacional Catalana, Jordi Sànchez, i d’Òmnium 
Cultural, Jordi Cuixart. 

18.- MOCIÓ.- Moció dels grups municipals ERC, CUP, PdeCAT - DC i OeC per denunciar la 
brutalitat policial del passat 1 d’octubre i declarar persones non grates el delegat del Govern 
d’Espanya a Catalunya, i al Rei d’Espanya. 

19.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP per declarar dies hàbils els dies 12 d’octubre i 6 de 
desembre. 

 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 24 d’octubre de 2017 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


