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Ordre del dia del Ple ordinari que es durà a terme el dia 31 de març de 

2020 (SESSIÓ TELEMÀTICA) 

 

Em plau convocar-vos a la sessió ordinària del Ple que tindrà lloc el proper dimarts 

31 de març de 2020, a la sala de sessions de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas, a les 

19 h 30’, sota el següent ordre del dia: 

 

1: SESSIÓ TELEMÀTICA.- Donar compte del decret d’alcaldia d’autorització de la 

celebració telemàtica de les sessions del òrgans col·legiats de l’Ajuntament 

conseqüència de l’estat d’alarma decretat pel COVID-19 

2: Aprovació de l’acta del Ple ordinari del 28 de gener de 2020 

 

3: Nomenament de Jutge de Pau titular i substitut del municipi de La Vall d’en Bas 

(Exp. X2019000484) 

4: Aprovació provisional modificació Ordenança Fiscals 15 - Taxa per a la prestació 

del servei Llar d’Infants i Casals d’Estiu (Exp. X202000024) 

 

5: Aprovació Calendari Festes Locals 2021 (Exp. X202000096) 

 

6: Acord d’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de 

la Garrotxa i l’Ajuntament de La Vall d’en Bas per a l’assistència tècnica en 

sistemes d’informació (Exp. X202000097) 

 

7: Acord d’aprovació del Conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de 

la Garrotxa i l’Ajuntament de La Vall d’en Bas per a la utilització de l’aplicació 

informàtica de gestió dels Casals Municipals (Exp. X202000098) 

 

8: Aprovació definitiva Projecte Xarxa ciclista de connexió dels nuclis de la Vall d’en 

Bas sector Verntallat - El Mallol i Sant Esteve d’en Bas - Els Hostalets (Exp. 

X2019000400) 

9: Aprovació al·legació de l’estudi informatiu i de l’estudi d’impacte ambiental 

“Millora general. Nova carretera C-37 de Vic a Olot. Variant de les Preses. Del PK 

171+600 de la carretera C-37 a l’inici de la futura variant d’Olot. Tram: la Vall d’en 

Bas - Les Preses”  (Clau: EI-IA-NG-02083-2-A2) (Exp. X202000015) 

 

10: Aprovació inicial de la segona modificació del Pla Especial Urbanístic del Mas la 

Coromina de Joanetes (Exp. X2020000125) 

11: Moció en favor del manteniment de la prova d'accés a cicles formatius de grau 

mitjà a Olot (Exp. X2020000110) 

12: Donar compte del decret d’alcaldia d’aprovació de la Liquidació del Pressupost 

de l’Ajuntament de la Vall d’en Bas de l’any 2019 i de l’informe d’intervenció en 

aplicació de l’article 15.6 del Reial Decret 424/2017, de 28 d’abril, pel qual 

s’aprova el règim jurídic del control intern a les entitats del sector públic local (Exp. 

X202000070) 
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13: Donar compte de la tramesa del pla pressupostari a mig termini (2021/2023 al 

Ministeri d’Hisenda a través de l’Oficina virtual de coordinació financera amb les 

Entitats Locals  

14: Donar compte de la informació econòmica tramesa al Ministeri d’Hisenda 

15: Donar compte del decret d’alcaldia d’adhesió al “Manifest dels Ens Locals 

davant la crisi del coronavirus” 

16: Despatx Oficial 

 

17: Precs i preguntes 

 

 

 

Lluís Amat Batalla 

Alcalde 

 

La Vall d’en Bas, document datat i signat electrònicament. 
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