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27 D’ABRIL DE 2017
2/4 DE 8 DEL VESPRE
ORDINÀRIA

ORDRE DEL DIA
1.- ACTA.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors.
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) sentències.
b) terminis mig de pagament de l’Ajuntament i organismes autònoms, del primer trimestre de
2017.

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT
6.- REGISTRE DE PARELLES DE FET.- Proposant cancel·lar el Registre de parelles de fet
de l’Ajuntament d’Olot.

7.- PERSONAL.- Proposant ratificar els següents acords de la Mesa General de Negociació de
l’Ajuntament d’Olot:
a) Llicències sense sou.
b) Gaudiment permisos de lactància, permís per gaudir les vacances fora de temporada
després del naixement i de les reduccions de jornada per cura d’un/a fill/a menor de sis o
de dotze anys.
8.- PREUS PÚBLICS.- Proposant aprovar preus públics corresponents a les escoles
municipals (EMMO, EME, EMBO) activitats de la gent gran, activitats de l’Estiu Riu, i gestió de
la piscina municipal.
9.- ENCÀRREC DE GESTIÓ.- Proposant aprovar l'encàrrec de gestió per a dur a terme les
funcions d' inspecció de l'IAE en el municipi d'Olot mitjançant la subscripció d'un conveni de
col·laboració entre Xaloc i l'Ajuntament d'Olot.
10.- RESOLUCIÓ.- Proposant resoldre una petició de l'Agència Catalana de l'Habitatge relativa a
la no tributació per l' IBI en relació a pisos de lloguer sector Sant Miquel.

ÀREA DE TERRITORI I ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT
11.- MAS BUFADOR.- Proposant aprovar conveni de cessió d’ús de parcel·les en el Mas
Bufador.

JUNTA DE PORTAVEUS
12.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal d’ERC referent a la reinversió del superàvit a
l’administració local per a la millora dels serveis públics i l’execució d’inversions prioritàries.

13.- MOCIÓ.- Moció del grup municipal OeC per a la reclamació de retorn dels imports cobrats
indegudament per part de les empreses d’energia, a les factures de subministrament elèctric

d’edificis i enllumenat públic amb tarifes 3.0 i 3.1 contractats per l’Ajuntament des de l’entrada
en vigor del Reial Decret 1164/2001 de 26 d’octubre.

ASSUMPTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES
Olot, 25 d’abril de 2017
L’ALCALDE
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS

