
                     

 

 
 
 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:       25 DE GENER DE 2007 
 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 SERVEIS GENERALS  
 

  5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant l’aprovació inicial del plec de clàusules econòmico-
administratives i tècniques, i convocatòria de concurs per adjudicació de la concessió del 
servei de Transport públic urbà de la ciutat d’Olot. 

  6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant l’aprovació inicial del plec de clàusules econòmico-
administratives i convocatòria de concurs per a l’adjudicació de l’obra “Acabats de l’edifici 
annex a l’Ajuntament: ampliació de les dependències municipals”, inclosa en el PUOSC 2007. 

  7.- ORDENANÇA.- Proposant l’aprovació definitiva de l’Ordenança de convivència i via pública. 
  8.- ORDENANÇA.- Proposant l’aprovació definitiva de l’Ordenança general d’atorgament de 

subvencions. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 
  9.- ORDENANÇA.- Proposant aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança reguladora 

activitats sotmeses a Llicència Municipal d'Obertura i a Regim de comunicació. 
10.- M.POUM-5.- Proposant aprovar el text refós de la Modificació del Pla d’Ordenació 

urbanística municipal per completar la regulació dels espais destinats  a Parc Local i per 
facilitar l’adequació de les edificacions existents a les condicions de seguretat. 

11- PLA DE MILLORA URBANA .- Proposant aprovar definitivament el de composició de 
volums i de composició de façanes de la ctra. de la Canya amb l’avinguda Jaume II i amb el 
camí de les Bruixes. 

12- VILA VELLA .- Proposant acceptar espais lliures i vials dels polígons 1,2  i 3. 
13.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 

següents: 
a) Aprovació inicial del Pla especial de l’Hospital. 
b) Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització de “La Guardiola”. 

 

JUNTA DE PORTAVEUS  
 

14.- MOCIÓ CONJUNTA.- Moció d’agraïment a la comunitat religiosa de la Caritat. 



                     

 

 

ASSUMPTES URGENTS 
 

 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 23 de gener de 2007 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


