
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
PLE 

 
 DIA:    24 DE MAIG DE 2018  
 HORA:  2/4 DE 8 DEL VESPRE 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 
 

ALCALDIA 
 

1.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior. 
2.- SÍNDIC DE GREUGES.- Proposant donar compte de l’informe del Síndic de Greuges en 

relació a les actuacions dutes a terme a Olot. 
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 de: 

a) sentències 
b) preus públics  

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

7.- PERSONAL.- Proposant aprovar la compatibilitat d’un treballador d’aquest Ajuntament. 
8.- PROTECCIÓ DE DADES.- Proposant aprovar les obligacions del personal de l’Ajuntament 

d’Olot i els seus organismes autònoms en matèria de seguretat i protecció de dades de 
caràcter personal. 

9.- LOCALRET.- Proposant acordar sol·licitar la baixa de l’Ajuntament d’Olot del Consorci  
Localret. 

10.- FIRALET.- Proposant iniciar els tràmits per la regulació d’una servitud de dret de pas dels 
aparcaments de l’illa del Teatre – pàrquing centre. 

11.- PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS.- Proposant donar compte del resultat de la votació 
dels pressupostos participatius. 

12.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar la modificació de crèdits núm. 2  
13.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar la modificació de crèdits núm. 3  
14.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar un préstec d’inversions. 
15.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar preus públics. 

 

 
ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 

16.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM 43 SECTOR 4 SUD BATET - LA VILA. ZONA 
D'INFRAESTRUCTURES DELS SERVEIS URBANÍSTICS. 5.1 NOU DIPÒSIT 
MUNICIPAL D'AIGUA.- Proposant aprovar Text Refós. 

 

 



                     

 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

Mocions entitats: 
 
17.- MOCIÓ.- Moció presentada per l’Associació Catalana d’expresos polítics del franquisme i per 

Amical de Catalunya dels antics Guerrillers Espanyols a França, per recuperar la memòria 
dels maquis garrotxins a partir del nom de Francesc Serrat Pujolar, àlies “Cisquet”, maquí 
olotí afusellat al Camp de la Bota el 25 de febrer de 1946. 

 
Mocions grups municipals: 

 
18.- MANIFEST.- Rebuig a la sentència de “la Manada”. 
19.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal OeC contra les massacres comeses per les forces 

armades israelianes contra la població palestina que es manifesta a Gaza.  
20.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal OeC relativa a delimitar normativament la situació 

d’habitatge desocupat i perquè els ajuntaments puguin regular bonificacions potestatives. 
21.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP en defensa de la llibertat d’expressió i artística i per 

la llibertat de Pablo Hasél i Valtònyc. 
22.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP de suport als docents de la Garrotxa i del conjunt del 

país. 
23.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP de denúncia al caràcter patriarcal i de classe de la 

justícia espanyola i per la creació d’un ordenament jurídic propi en el marc republicà amb 
perspectiva feminista. 

24.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal ERC per catalogar i protegir els comerços històrics i 
emblemàtics d’Olot.  

 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

Olot, 22  de maig de 2018      
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


