
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:         28 DE FEBRER DE 2008 
 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. 

 
 

ALCALDIA  
 

  5.- ASSABENTAT .- Proposant  donar compte del conveni de la donació del Sr. Ricard Simon. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 

  6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant  prendre acord sobre la licitació del contracte de gestió dels 
serveis públics de l’aparcament de l’Estació d’autobusos. 

  7.- CONTRACTACIÓ.- Proposant  prorrogar la concessió per a l’organització de correbous a la 
plaça de toros d’Olot. 

  8.- ORDENANCES MUNICIPALS .- Proposant aprovar definitivament la modificació de 
l’ordenança reguladora de trànsit, circulació de vehicles a motor i seguretat viària. 

  9.- PERSONAL.- Proposant  atorgar la compatibilitat a un sergent de la Policia Municipal. 
 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  

 
10.- ILLA PLAÇA BALMES .- Proposant  aprovar inicialment la modificació puntual del POUM. 
11.- ESTACIÓ D’AUTOBUSOS .- Proposant  prendre acords relatius a l’acceptació de les 

finques de GUOSA amb destí a la nova estació i de modificació d’obra nova, permuta i de 
divisió de propietat horitzontal. 

12.- ESTACIÓ D’AUTOBUSOS .- Proposant  aprovar conveni i cessió de les finques per a la 
seva construcció. 

13.- ASSABENTATS .- Proposant  donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 
següents: 
a) Aprovació definitiva del Projecte d’urbanització dels passatges interiors del Polígon 3 del 

Pla parcial del sector 3 de Batet. 
b) Aprovació definitiva de l’expedient de substitució del sistema d’actuació de reparcel·lació 

en la modalitat de compensació bàsica pel de cooperació Polígon d’actuació 02.09 
carretera de Santa Pau. 

c) Aprovació definitiva relació de béns i drets afectats per l’obertura de la Ronda de les 
Fonts. 

d) Aprovació declaració d’obra nova i divisió horitzontal a la plaça del Carme, 4 
e) Aprovació inicial edifici de vestidors i serveis a Can Frontana de Batet. 
f) Aprovació definitiva del Projecte executiu d’ampliació del Teatre Principal d’Olot. 
 
 



                     

 

JUNTA DE PORTAVEUS  
 

14.- GRUP ERC.- Moció pel reconeixement de la nacionalitat kosovar als efectes 
d’empadronament a la ciutat d’Olot. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 

Olot, 26 de febrer de 2008     
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


