
                     
 
 

 

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    23 DE FEBRER DE 2023   
 HORA:  LES 6 DE LA TARDA 
 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. 

5.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de: 
a) Donar compte de la rectificació del Padró municipal d'habitants a 01/01/2022 

 

6.- CONVALIDACIONS.- Proposant convalidar: 
a) Conveni Regulador de les condicions de col·laboració i finançament entre l’Ajuntament 

d’Olot i el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa per l’execució del projecte d’ús 
d’energies renovables i climatització de la Residència Montsacopa, en el marc del Pla 
de Recuperació, Transformació i Resiliència – Next Generation EU. 
 

 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

HISENDA 
 

7.- NEXT GENERATION.- Proposant aprovar el Pla d’Actuació Municipal per la gestió dels 
subprojectes i actuacions vinculats al Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. 

8.- SERVEIS FUNERARIS.- Proposant prendre acord referent a la concessió dels Serveis Funeraris. 

9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant adjudicar el servei de col·laboració, assessorament i gestió 
d’infraccions de trànsit, d’aparcament amb control horari i sancions governatives de l’Ajuntament 
d’Olot, en tasques que no requereixin exercici d’autoritat. 

10.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars 
i el plec de prescripcions tècniques, de la licitació per procediment obert sotmès a procediment 
harmonitzat del servei de control, manteniment preventiu, correctiu i normatiu de la xarxa 
d’instal·lacions semafòriques actuals de la ciutat d’Olot, i convocar la licitació. 

 
ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ A LA CIUTADANIA 

 
11.- PERSONAL.- Proposant aprovar modificació de la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a 

l’any 2023. 

 
ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

 
SERVEIS URBANS 

 

12.- NORMATIVA MUNICIPAL.- Proposant aprovar inicialment el reglament d’ús de les àrees 
d’esbarjo caní. 
 

 



                     
 
 

 

 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

Mocions grups municipals: 
13.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP pel re-aprofitament dels aliments excedents dels 

menjadors escolars i dels casals d’estiu municipals d’Olot. 
14.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP per estudiar un canvi en la gestió de l’hospital d'Olot i 

Comarcal de la Garrotxa i que aquest passi a ser gestionat directament pel Departament de 
Salut de la Generalitat. 
 

 

 

 
ASSUMPTES URGENTS 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
           

Olot, 21 de FEBRER de 2023    
 
 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA i VAYREDA 


