
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:         27 DE MARÇ 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. 
    5.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte de: 

a) Preus públics aprovats per organismes autònoms. 
 
 

ALCALDIA  
 

    6.- RATIFICACIÓ.- Proposant ratificar l’acord del Consell Rector de l’ICCO de donar el nom 
“Oriol de Bolòs” a la Beca d’Investigació en Ciències Naturals de les Beques Ciutat d’Olot. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 

    7.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar el plec de clàusules econòmicoadministratives per 
a la contractació del Projecte del nou pavelló municipal d’esports i de la pista de patinatge. 

    8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar el plec de clàusules econòmicoadministratives que 
regiran la concessió del bar del Museu dels Volcans. 

    9.- PRESSUPOST.- Proposant donar compte de l’aprovació de la liquidació pressupostària de 
la Corporació (exercici 2007) i aprovar l’escenari pressupostari plurianual que acompanya el 
document de la liquidació. 

  10.- SUBVENCIÓ.- Proposant acceptar una subvenció atorgada per la Generalitat de 
Catalunya amb destí a llars d’infants. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 

  11.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni de col·laboració pel finançament de l’obra 
“Adaptació accés, substitució muntacàrregues per ascensor en edifici d’usos múltiples” 
inclosa en el conveni de col·laboració Imserso-Once. 

  12.- PAVELLÓ MUNICIPAL D’ESPORTS I PISTA DE PATIN ATGE.- Proposant aprovar 
inicialment el projecte executiu del pavelló municipal d’esports i de la nova pista de 
patinatge. 

  13.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 
següents: 
a) Aprovació definitiva del Projecte de Reparcel·lació de la Guardiola, per part del Consorci 

de la Guardiola. 
b) Aprovació inicial del Projecte de reparcel·lació del Polígon d’actuació 10.02 del carrer 

Esteve Molas. 
c) Adquisició per títol d’expropiació forçosa d’una finca del carrer Salt de les Bigues amb 

destí a espais lliures. 



                     

 

d) Donar compte de la sentència recaiguda en el contenciós en relació al Polígon d’actuació 
número 11.05. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 

  14.- LLARS INFANTS .- Proposant aprovar els criteris d’admissió a les llars d’infants. 
 
 

JUNTA DE PORTAVEUS  
 

  15.- MOCIÓ.- Moció de suport a la campanya “Decideixo decidir” 
  16.- GRUP CiU.- Moció a favor d’organitzar un concurs d’idees sobre el Sector Tossols-Basil.  

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 25 de març de 2008      
 
 
 
  
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


