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AJUNTAMENT D’OLOT  

L’Ajuntament Ple, en sessió de data 12 de febrer de 2016 va apro-

l’Ajuntament d’Olot. L’acord fou exposat al públic mitjançant edicte 

publicat en el BOP de Girona número 42, de 2 de març de 2016. 

Durant el termini d’exposició pública no s’hi va presentar cap re-

d’abril de 2016.

En compliment dels articles 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, re-

guladora de les bases del règim local, 178.2 del Decret Legislatiu 

2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei munici-

pal i de règim local de Catalunya i 66 del Decret 179/1995, de 13 de 

juny, pel que s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels 

ens locals, es procedeix a la publicació del text íntegre de l’article 

Olot, 12 d’abril de 2016 

Josep M. Corominas Barnadas 

Alcalde 

Art. 8.- El saló de sessions

1) El saló de sessions es troba ubicat en la casa consistorial de 

l’Ajuntament d’Olot en la seva primera planta

2)El saló de sessions és una sala polivalent on s’hi realitzen actes 

de temàtica molt diversa: sessions, conferències, recepcions, casa-

ments. 

3) Com el seu nom indica, el saló de sessions és el lloc on se celebren 

les sessions de l’Ajuntament en Ple d’Olot, llevat dels casos en què, 

-

tòria, l’alcalde estimi convenient fer-les en un altre indret del terme 

municipal, sempre que hi estigui d’acord la Junta de portaveus.

4) El saló de sessions de l’Ajuntament d’Olot ostenta la denomina-

ció de Galeria d’Olotins Il·lustres en virtut de l’acord plenari de 18 
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de juny de 1915 i respon al propòsit de recordar els noms d’aquells 

ciutadans que es distingiren per la seva estima i dedicació als inte-

ressos locals o catalans i els que enaltiren amb les seves obres el nom 

de la ciutat.

5) Figuraran sempre en el saló de sessions: Els quadres dels retrats 

de tots aquells olotins i olotines que foren guardonats amb el títol 

d’Olotí Il·lustre.

6) Abans de qualsevol acte que es faci en el saló de sessions es podrà 

decidir si es col·loquen d’altres símbols.

7) Abans de la celebració de les sessions plenàries de l’Ajuntament 

d’Olot i previ acord de la Junta de portaveus es podrà decidir si es 

caràcter esporàdic segons els temes que es presentin


