
                     
 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    30 DE MARÇ 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 del decret de concessió de felicitacions individuals i condecoracions als 
empleats i empleades adscrites a l’àrea de la Policia Municipal. 

b) Donar compte del decret de concessió de felicitacions individuals i condecoracions a ciutadans. 
c) Donar compte de la liquidació del pressupost de la Corporació 2022. 
d) Donar compte dels decrets d’aprovació de les modificacions internes del pressupost 2022. 
e) Donar compte de l’aplicació del Fons de contingència 2022. 
f) Donar compte de les transferències als grups municipals. 
g) Donar compte del resum econòmic de diverses activitats portades a terme durant el 2022. 
h) Donar compte de l’aprovació de les tasques de control financer de la Corporació 2022. 
i) Donar compte de la tramesa dels Plans pressupostaris a mig termini a la “IGAE”. 

 
 

ÀREA D’ALCALDIA 
 

6.- NOIMA.- Proposant la incorporació d’aquest Ajuntament a la Fundació Noima i assumir-ne els Estatuts. 
 

 
ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D’ATENCIO A LES PERSONES 

 
CULTURA 

 
7.- NOMENCLÀTOR.- Proposant donar nom a diversos espais públics. 

 
 
 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 
 

HISENDA 
 

8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar transferència de fons a la Fundació Antic Hospital Sant 
Jaume d’Olot. 

9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar modificació de crèdit núm.2 del pressupost de l’exercici 2023. 
10.- PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS.- Proposant aprovar modificació del Pla estratègic 

de subvencions de la Corporació per l’exercici 2023. 
11.- 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. 



                     
 

 
 

 
 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 
 

SEGURETAT 
 

12.- NORMATIVA MUNICIPAL.- Proposant aprovar inicialment una primera modificació del reglament 
de serveis de la policia municipal. 

13.- NORMATIVA MUNICIPAL.- Proposant aprovar inicialment el reglament regulador de l’ús 

d’aeronaus tripulades per control remot (drons) per part de la Policia Municipal d’Olot. 
 

 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

Mocions entitats: 
14.- MOCIÓ.- Moció de suport als encausats de l’operació Judes i als represaliats de la societat civil 

independentista. 
 

Mocions grups municipals: 

15.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP per la recuperació dels aiguamolls de la Moixina. 
16.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal CUP per la implementació de la intel·ligència artificial a 

l’Ajuntament d’Olot seguint criteris de justícia social, transparència i aprofundiment democràtic. 
 

 

 

ASSUMPTES URGENTS 
PRECS I PREGUNTES 

 
 
 
 
 
 
           

Olot, 28 de MARÇ de 2023    
 
 
 
 

L’ALCALDE 
JOSEP BERGA i VAYREDA 


