
CONVOCATÒRIA
PLE

DIA:   28 D’OCTUBRE  DE 2004
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.
  5.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte de preus públics

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS

  6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant acceptació de subvenció i normativa de les obres de
rehabilitació i millora de la plaça Clarà, 1a fase, voreres, incloses en el PUOSC.

  7.- ORDENANÇA.- Proposant la ratificació de l’ordenança comarcal reguladora de sorolls i
vibracions i de l’ordenança comarcal reguladora del control i tinença d’animals domèstics.

  8.- ORDENANCES FISCALS.- Proposant aprovar inicialment les Ordenances Fiscals (exercici
2005)

  9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar inicialment una modificació del pressupost de
l’Ajuntament d’Olot (exercici 2004)

10.- CONTRIBUCIONS ESPECIALS.- Proposant acordar inicialment l’ordenació i imposició de
contribucions especials per a la urbanització del carrer Santa Sabina.

11.- PERSONAL.- Proposant  aprovar la modificació de la plantilla de personal per creació d’una
plaça de sotsinspector de la policia local.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT

12.- TELEFONIA MÒBIL.- Proposant aprovar provisionalment el Pla especial d’implantació
d’infrastructures de telefonia mòbil al terme municipal d’Olot.

13.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
següents:
a) Aprovació inicial del Pla especial d’usos i equipament del Mas “El Cassés”.
b) Interpretació articles 164, 196.1 i 198.1 del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal.
c) Aprovació inicial del projecte de reparcel·lació voluntària i conveni urbanístic del polígon

d’actuació 10.15 la Canya 1.
d) Aprovació inicial Modificació del Projecte de compensació del Polígon “A” del Pla parcial

de la Creu- Mas Bosser.
e) Aprovació conveni opció de compra al carrer Alt del Tura.
f) Aprovació inicial de la modificació del Projecte de reparcel·lació del Polígon II del Pla

parcial del sector 3 de Batet.
g) Aprovació definitiva del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació 01.04 Illa del

Teatre- carrer Dolors.



h) Aprovació inicial convenis obres col·lector i emissari aigües pluvials i de les obres
d’articulació del canvi de secció de calçada al Pla de Dalt.

i) Presentació del Projecte d’intervenció integral del Nucli Històric d’Olot a la convocatòria
feta per la Llei 2/2004 de 4 de juny i decret 369/2004, de 7 de setembre, sobre millores de
barris, i àrees d’atenció especial.

JUNTA DE PORTAVEUS

14.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Moció presentada per l’AV les Fonts per demanar que
s’insti la Generalitat de Catalunya a accelerar el procés de tramitació dels estudis i projectes
necessaris per a la construcció de la Variant d’Olot.

15.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Moció presentada per l’AV les Fonts per reclamar la
instal·lació de l’enllumenat públic des de la Plana fins a la piscina municipal, i des del
restaurant la Deu fins el veïnat del Triai.

16.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA.- Moció presentada per l’AV les Fonts per reclamar la
construcció de l’escala d’accés des del carrer Volcà Pujalós fins el camí del Roure.

17.- GRUP PP.- Moció sobre la bandera.

ASSUMPTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Olot, 26 d’octubre de 2004

L’ALCALDE
LLUÍS SACREST VILLEGAS
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