CONVOCATÒRIA
PLE
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

21 DE GENER DE 2021
LES 6 DE LA TARDA
ORDINÀRIA TELEMÀTICA

ORDRE DEL DIA
1.- SESSIÓ TELEMÀTICA.- Autoritzant la sessió d’aquesta sessió per mitjans telemàtics.
2.- ACTA.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
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)
b)

Període mig de pagament de l’Ajuntament d’Olot i els seus organismes autònoms del 4art
Trimestre de 2020.
Decret d’Alcaldia relatiu a la gratuïtat de l’entrada als museus de la ciutat d’Olot durant el
període de confinament perimetral municipal.

ÀREA D’ALCALDIA
7.- CARTIPÀS.- Proposant donar compte del decret de modificació de delegació de
competències als regidors.

8.- CARTIPÀS.- Proposant aprovar modificacions de nomenaments de representants a entitats.
9.- ADHESIÓ.- Proposant aprovar adhesió al Consell d’iniciatives locals per al Medi Ambient de
les comarques gironines (CILMA) i nomenar representant.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
HISENDA
10.- AUDITORIES.- Proposant donar compte de les auditories de legalitat i de control financer dels
organismes autònoms administratius locals i del consorci “DINÂMIG”, corresponents a la
liquidació de l’exercici 2019.
11.- PRESSUPOST.- Proposant donar compte de la repercussió econòmica de la “COVID 19” en
el pressupost de 2020.
12.- PRESSUPOST.- Proposant prendre acord sobre l’assignació de recursos del Fons de
contingència extraordinari Covid-19 (2020/2021).

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
13.- PERSONAL.- Proposant donar compte de l’increment de retribucions del personal municipal
de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME
14.- PLA DE BAIX.- Proposant aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal 53 d’Ordenació Illa Industrial situada en l’àmbit del Polígon
Industrial Pla de Baix.

MEDI AMBIENT
15.- HORTS MUNICIPALS.- Proposant aprovar el Pla director dels horts urbans 2021-2025.
16.- HORTS MUNICIPALS.- Proposant aprovar la modificació del Reglament d’ús dels horts
municipals d’Olot.

JUNTA DE PORTAVEUS
Mocions entitats:
17.- MOCIÓ.-. Moció de l’Agrupació Sardanista Olot en suport a la candidatura de la sardana a la
llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO.

18.- MOCIÓ.- Moció del Cercle Euram Garrotxa per demanar als grups municipals de l’Ajuntament
que es manifestin a favor o no de desenvolupar la variant d’Olot.

Mocions grups municipals:
19.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal ERC per la posada en marxa de la llei de mesures urgents
en matèria de contenció de rendes en els contractes d’arrendament d’habitatge.

ASSUMPTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Olot, 19 de gener de 2021

L’ALCALDE
JOSEP BERGA i VAYREDA

