
CONVOCATÒRIA
PLE

DIA:    27 D’OCTUBRE DE 2005
HORA: 2/4 DE 8 DEL VESPRE
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.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

  5.- PUIG DEL ROSER.- Proposant aprovar provisionalment la Modificació puntual del  Pla
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM).

  6.- LA GUARDIOLA.- Proposant aprovar definitivament els Estatuts del Consorci per al
desenvolupament urbanístic de l’actuació del sòl industrial i d’activitats econòmiques.

  7.- LA GUARDIOLA.- Proposant aprovar definitivament el Conveni de col·laboració entre
l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Olot per al desenvolupament urbanístic de l’actuació
del sòl industrial i d’activitats econòmiques.

  8.- AVINGUDA DE GIRONA.- Proposant adoptar acord relatiu a rectificació parcial de
permuta.

  9.- MODIFICACIÓ ORDENANÇA DE GESTIÓ DE RESIDUS.- Proposant aprovar-la
definitivament.

10.- PARC MALATOSQUER.- Proposant adoptar acord relatiu a l’expropiació per mutu acord,
d’una finca afectada com  a espais lliures.

11.- MAS EL CASSÉS.- Proposant  aprovar la incoació de l’expedient de desafectació expressa
de l’equipament “Mas El Cassés” i sotmetiment a tràmit d’informació pública.

12.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
següents:
a) Aprovació definitiva Projecte d’enderroc de la nau situada al retre de la casa núm. 22 del

carrer del Roser.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS

13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant l’aprovació inicial d’incoació d’expedient i del plec de
clàusules administratives particulars del concurs públic per a la rehabilitació i destinació de
l’equipament Mas El Cassés per a residència per a disminuïts.

14.- CONTRACTACIÓ.- Proposant  aprovar inicialment el plec de clàusules administratives,
econòmiques i tècniques per a l’adjudicació mitjançant concurs del contracte de concessió
d’obra pública per a la construcció i explotació del servei d’aparcament soterrat al Firalet, i
zones blaves de tot el municipi.

15.- ORDENANCES FISCALS.- Proposant aprovar inicialment les ordenances fiscals per a
l’exercici 2006.

16.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar modificació de crèdits del pressupost de l’Ajuntament
d’Olot (exercici 2005).



COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES

17.- IME.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre el Departament d’Educació i el
Servei d’ocupació i l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per a la realització
d’accions d’informació, orientació i formació per a joves desescolaritzats i en atur, plans de
transició al treball.

JUNTA DE PORTAVEUS

18.- MOCIÓ.- Moció de suport a l’Estatut d’Autonomia de Catalunya.

ASSUMPTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Olot, 25 d’octubre de 2005

L’ALCALDE
LLUÍS SACREST VILLEGAS
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