
                     
 

 
 
 

CONVOCATÒRIA 
PLE 

 
 DIA:      27 D’ABRIL DE 2006 
 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.- Proposar agraïment a l’Institut de Religioses San José. 
  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.- MUSEU DELS SANTS.- Proposant resoldre el concurs i adjudicar les obres del projecte de 
rehabilitació i reforma de l’edifici de l’Art Cristià, fase II, etapa 1. 

  7.- MUSEU DELS SANTS.- Proposant aprovar l’adjudicació de les obres de rehabilitació i 
reforma de l’edifici de l’Art Cristià, fase II, etapa 2. 

  8.- PUOSC.- Proposant aprovar l’acceptació d’ajudes i normativa i aprovació del plec de 
condicions que han de regir la contractació de l’obra del PUOSC núm. 2006/489 
“Condicionament i millora dels camins i les infraestructures de serveis al sector de Pujou, 1a 
fase” 

  9.- LLAR D’INFANTS.- Proposant  aprovar la resolució del concurs per a l’adjudicació del 
contracte de consultoria i assistència per redacció del Projecte de la nova llar d’infants. 

10.- CORREBOUS.- Proposant aprovar el plec de condicions economicoadministratives que 
regiran  l’adjudicació, mitjançant concurs, de la concessió per l’organització de correbous a la 
Plaça de braus d’Olot. 

11.- TPO.- Proposant aprovar la pròrroga de la concessió del servei de transport públic (TPO). 
12.- OBSERVATORI PAISATGE.- Proposant aprovar la cessió d’ús del local del Consorci de 

l’Observatori del Paisatge. 
13.- ORDENANÇA.- Proposant aprovar inicialment l’Ordenança reguladora dels establiments de 

serveis de telecomunicacions per a ús públic d’Olot. 
14.- CONVALIDACIÓ.- Proposant convalidar l’acord de Junta de Govern del 22 de març, relatiu 

a renovacions contractes softwares i noves aplicacions informàtiques. 
15.- PRESSUPOST.- Donar compte de la liquidació del pressupost de l’Ajuntament d’Olot, els 

seus organismes autònoms, i l’empresa municipal GUOSA (exercici 2005) 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

16.- ILLA CAN GOU.- Proposant aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal. (POUM). 

17.- TERRENYS NOU HOSPITAL.- Proposant incoar expedient  en ordre a la cessió gratuïta 
dels terrenys necessaris per a la construcció del nou equipament hospitalari. 

18.- BENAVENT.- Proposant aprovar definitivament  la desafectació d’un bé municipal. 



                     
 

19.- BONAVISTA.- Proposant aprovar definitivament la desafectació d’un bé municipal. 
20.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 

següents: 
a) Exposició al públic escriptura reparcel·lació voluntària finques carrer Múrgula. 
b) Aprovació inicial Pla de millora urbana de composició de volums a l’Av. Jaume II i carretera 

de les Feixes.  
c) Aprovació inicial Delimitació del Polígon d’expropiació del Nucli Històric “A” “Plaça 

Esgleiers”. 
d) Aprovació inicial Delimitació del Polígon d’expropiació del Nucli Històric “B” “Plaça 

Campdenmàs”. 
e) Aprovació Delimitació del Polígon d’expropiació del Nucli Històric “C” “Passeig de la 

Muralla”. 
f) Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del Polígon d’actuació 15.05 Passeig de Sant 

Roc. 
g) Aprovació definitiva del Conveni  de gestió urbanística del Polígon d’actuació 06-01 

carretera de la Deu. 
h) Aprovació inicial del Pla parcial del sector 13 de “La Canya”. 
i) Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del sector 13 de “La Canya”. 

 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

21.- GRUP ApG.- Moció sobre la pista d’skaters.   
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 25 d’abril de 2006 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


