
                     
 

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    21 DE MAIG DE 2020   
 HORA:  LES 9 DEL MATÍ 
 SESSIÓ:  ORDINÀRIA TELEMÀTICA 
 

 
 

ORDRE DEL DIA 
 

1.- ACTA.- Aprovació de les actes de les sessions plenàries de 16 i 30 d’abril  
2.- DESPATX OFICIAL.- 
3.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de l’alcaldia dictats darrerament. 

4.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de: 
a) Personal eventual 
b) Període mig de pagament de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes del 1r trimestre de 

2020 

 
 

ÀREA D’ALCALDIA 
 
 

5.- IMEJO.- Proposant la incoació de l’expedient per la dissolució i liquidació de l’organisme 
autònom d’aquest Ajuntament Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot. 

6.- IMCO.- Proposant la incoació de l’expedient per la dissolució i liquidació de l’organisme 
autònom d’aquest Ajuntament Institut Municipal de Cultura d’Olot. 

7.- IMELO.- Proposant la incoació de l’expedient per la dissolució i liquidació de l’organisme 
autònom d’aquest Ajuntament Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot. 

 
 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIÓ A LES PERSONES 

 
CULTURA 

 

8.- ASSABENTAT.- Donar compte de l’estat dels contractes d’espectacles de l’IMCO després 
de la declaració de l’estat d’alarma pel coronavirus 

 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

HISENDA 
 
 

9.- ORDENANÇA MUNICIPAL.- Proposant aprovar inicialment la modificació de l’ordenança 
municipal per a la instal·lació de terrasses. 

10.- PRESSUPOST.- Convalidació del decret d’aprovació de la modificació de crèdits núm. 2 del 

Pressupost exercici 2020. 

11.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar la modificació de crèdits núm.3 del Pressupost exercici 
2020. 

12.- INGRESSOS.- Convalidar acord sobre els preus del transport públic urbà a Olot. 



                     
 

 

13.- OO.FF.- Proposant la modificació de les Ordenances Fiscals: 
a) Ordenança general de Recaptació 
b) Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic local 

14.- CALENDARI DEL CONTRIBUENT.- Aprovar la modificació. 
 

 
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
 

15.- ORDENANÇA MUNICIPAL.- Aprovació inicial de l’ordenança municipal sobre integració 

de captadors d’energia solar al terme municipal d’Olot. 
 

 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
Mocions grups municipals 

 
16.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP de proposta de resolució sobre el dret a 

l’empadronament. 

17.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP per l’ampliació d’espai pels vianants i per la creació 
de carrils per vehicles mobilitat personal (vmp) provisionals com a estratègia de la mobilitat en 
el post confinament de la covid-19 a mitjà i llarg plaç. 

18.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal ERC per la creació de carrils bici provisionalment com a 

estratègia de la mobilitat en el post confinament de la covid-19. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 
 
                     

Olot, 19 De maig de 2020    
 
 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA i VAYREDA 


