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2/4 DE 8 DEL VESPRE
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 diversos preus públics aprovats per l’IMPC.
6.- PRESSUPOST.- Ratificar les actuacions sobre el recurs contenciós administratiu de l’IAE.
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
7- CONTRACTACIÓ.- Proposant l’adjudicació de les obres d’urbanització del carrer Santa
Sabina, fase 1.

8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant l’adjudicació de les obres de conservació de paviment de
vies públiques, 2004.

9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar el plec de condicions que regirà el concurs per a la
diagnosi i propostes de millora del control dels accessos i de reordenació de trànsit al nucli
antic.
10.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar la subvenció atorgada en el programa “Ajut millora
barris i àrees urbanes” a les que requereixi atenció especial.
11.- INGRESSOS.- Proposant l’aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació de
contribucions especials de millora per les obres de pavimentació de la vorera est de la
carretera Sant Joan les Abadesses, tram Casimir Plana – avinguda Sant Joan.
12.- INGRESSOS.- Proposant l’aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació de
contribucions especials de millora per les obres de pavimentació de la vorera est de la
carretera Sant Joan les Abadesses, tram avinguda Europa – pont del riu Riudaura.
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar la compatibilitat de personal divers d’aquest ajuntament.
14.- ESTATUTS.- Proposant l’aprovació inicial dels estatuts de la Corporació de la Salut.
15.- CESSIÓ.- Proposant l’autorització de la cessió gratuïta, per finalitats d’utilitat pública, de
patrimoni de l’organisme autònom Hospital Sant Jaume a la Fundació Privada Hospital Sant
Jaume.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
16.- DELIMITACIÓ TERME MUNICIPAL.- Proposant prendre acord relatiu a l’esmentada
delimitació.

17.- AVINGUDA DE GIRONA.- Proposant aprovar permuta de terrenys.
18.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
següents:
a) Aprovació inicial del conveni urbanístic del Polígon 14.01 de Sant Andreu
b) Aprovació inicial conveni urbanístic del Polígon 02.02 de l’Av. de Galícia.

c) Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació urbanística del polígon d’actuació 01.11 de
la Plaça Balmes.
d) Aprovació Projecte d’obres de remodelació del Teatre Principal 1ª fase.
e) Aprovació definitiva Estatuts i Bases d’actuació del Polígon d’actuació 03.03 IES
Montsacopa.
f) Aprovació definitiva Projecte de condicionament i millora de camins de Batet. Pla
quatriennal 2004-2007 fase 1ª.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES
19.- MEMÒRIES.- Donar compte de les memòries de l’Àrea de Joventut, Esports i Festes.
JUNTA DE PORTAVEUS
20.- MOCIÓ ApG.- Moció d’ApG per tal d’impulsar el “Bus a peu” per la mobilitat sostenible.
ASSUMPTES URGENTS
PRECS I PREGUNTES
Olot, 22 de febrer de 2005
L’ALCALDE
LLUÍS SACREST VILLEGAS

