
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
PLE 

 
 DIA:    21 DE JUNY DE 2018  
 HORA:  2/4 DE 5 DE LA TARDA 
 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.- CONVALIDACIÓ.- Proposant convalidar l’acord adoptat per la Junta de Govern Local en 

data 7 de juny, per formar part com a soci de l’Observatori de la rehabilitació i renovació 
urbana de les Comarques de Girona. 

 

ALCALDIA 
 

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

7.- ESTATUTS.- Proposant aprovar la modificació dels estatuts del Consorci Dinàmig, Agència 
d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa.  

8.- ESTATUTS.- Proposant aprovar la modificació dels estatuts del Consorci de Salut Pública i 
Medi Ambient, SIGMA. 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

9.- PERSONAL.- Proposant ratificar els acords de la Mesa General de Negociació aprovats en 
la sessió de data 12 de juny de 2018.   

10.- CONTRACTACIÓ.-  Proposant aprovar l’expedient, aprovar el plec de clàusules 
administratives particulars i del plec de prescripcions tècniques que regiran l’adjudicació del 
subministrament d’energia elèctrica de l’Ajuntament d’Olot, i convocatòria de licitació.  

11.- CONCESSIÓ PATRIMONIAL.-  Proposant aprovar l’adequació i modificació de la 
concessió de l’antiga depuradora.  

12.- NORMATIVA MUNICIPAL.-  Proposant aprovar definitivament la modificació de 
l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses. 

13.- NORMATIVA MUNICIPAL.-  Proposant aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de 
guals i entrades de vehicles. 

14.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar preus públics. 
15.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar operació de cobertura de tipus d’interès. 
16.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el model de control intern en règim de fiscalització i 

intervenció limitada prèvia de requisits bàsics per a les despeses i obligacions, i del control 
inherent a la presa de raó en comptabilitat, com a procediment per a l'exercici de la funció 
interventora sobre els drets i ingressos d’entitat local. 

 



                     

 

 
JUNTA DE PORTAVEUS 

 
Mocions entitats: 
 
17.- MOCIÓ.- Moció presentada per Plataforma per Catalunya per un Olot lliure de plàstics. 
 
Mocions grups municipals: 

 
18.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP en rebuig a la violència i la impunitat policial. 
19.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal OeC per la millora del carrer Pou del Glaç. 
20.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal ERC a favor de la ratificació del conveni 189 de l’OIT i per 

la dignificació del treball de la llar i les cures. 
21.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal ERC per fer un inventari exhaustiu de la situació de 

l’habitatge i dels locals al barri vell.  
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 

Olot, 19 de juny de 2018 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


