CONVOCATÒRIA
PLE
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

24 DE MARÇ DE 2022
LES 6 DE LA TARDA
ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA
1.- VIDEO ACTES.- Proposant aprovar la implementació del sistema de àudio vídeo actes per a
la gestió de les sessions plenàries de l’Ajuntament.

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)
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Donar compte de la tramesa al “MINHAC” dels plans pressupostaris a mig termini (2023 / 2025).
Donar compte de l’aprovació de la liquidació de la Corporació de l’exercici 2021 i els seus annexos.
Donar compte de la fiscalització de les transferències als grups municipals (2021).
Donar compte de l’aplicació del fons de contingència ordinari (2021).
Donar compte del resum econòmic de diferents activitats portades a terme en el decurs de 2021.
Personal eventual.
Donar compte del decret de concessió de felicitacions individuals i condecoracions als
empleats de la Policia Municipal de l'Ajuntament d'Olot.
Donar compte correcció error aritmètic venda accions Radio Olot.

ÀREA D’ALCALDIA
7.- EUROPACE.- Proposant resoldre el conveni marc de desenvolupament del programa HolaDomus
i els seus annexes.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
HISENDA
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar modificació de crèdit núm. 1 del pressupost de l’exercici 2022.
9.- PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS .- Proposant aprovar modificació del Pla Estratègic
de Subvencions de la Corporació per l’exercici 2022.

10.- OO.FF.- Proposant aprovar modificació de l’OO.FF. de l’Impost sobre l’increment de valor dels
terrenys de naturalesa urbana (plusvàlua), per adequació a la normativa vigent.

ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA
11.- PERSONAL.- Proposat aprovar modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot
per a l’any 2022.

12.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la compatibilitat a una empleada adscrita a l’Àrea de
Progrés Econòmic.

13.- INVENTARI.- Proposat verificar la rectificació de l’inventari general de l’Ajuntament d’Olot.

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
URBANISME
14.- POUM.- Proposant aprovar provisionalment la modificació dels article 204, 205 i 207.7 del POUM
en relació a l’admissió d’aparcaments privats en el nucli antic.

MOBILITAT
15.- ORDENANÇA MUNICIPAL.- Proposant aprovar inicialment una modificació de l’ordenança
municipal de circulació.

ASSUMPTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES

Olot, 22 de MARÇ de 2022

L’ALCALDE,
JOSEP BERGA i VAYREDA

