
                     

 

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    28 DE MARÇ DE 2019  
 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. 

 
 

ALCALDIA 
 

5.- EUROPACE.- Proposant aprovar el codi de gestió per a la transició energètica i el canvi 
climàtic, la rehabilitació i l’accessibilitat d’habitatges.   

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

6.- PERSONAL.- Proposant aprovar la modificació de la plantilla de personal dels organismes 
autònoms Institut Municipal de Cultura d’Olot i Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot 
per l’any 2019. 

7.- PRESSUPOST.- Proposant donar compte dels resultats de la liquidació de la Corporació 
(exercici 2018). 

8.- PRESSUPOST.- Proposant donar compte de les transferències als grups municipals i la 
seva justificació (exercici 2018). 

9.- PRESSUPOST.- Proposant donar compte de la tramesa del pla pressupostari a mig termini 
del grup Ajuntament d’Olot (2020 / 2022) al “Ministeri d’Hisenda”. 

10.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el pla econòmic i financer de la Corporació (2018 / 
2020), per tal de donar compliment a la correcció del sostre de la despesa (regla de la 
despesa). 

11.- PREUS PÚBLICS.- Proposant aprovar preus públics. 
12.- CADASTRE.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració amb la “Direcció General del 

Cadastre” (encomana de gestió). 
 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

Mocions entitats: 
 

13.- MOCIÓ.- Moció presentada per la Coordinadora Antifeixista de la Garrotxa  per declarar Olot 
municipi antifeixista i en favor de la convivència en la diversitat. 

 
Mocions grups municipals: 

 

14.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal ERC per unes Festes del Tura paritàries.   
15.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal OeC per lluitar contra la criminalització dels i les joves i 

adolescents migrats sols i dotar econòmicament l’estratègica catalana d’acollida i integració.   
 



                     

 

 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 26 de març de 2019  
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 


