
                     

 
 
 
 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:         24 D’ABRIL 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. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 

  5.- CONTRACTACIÓ.- Proposant modificar el contracte de prestació de serveis de conservació 
i manteniment de les instal·lacions semafòriques de la ciutat i del control d’accessos al Nucli 
Antic. 

  6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant adjudicar el contracte de concessió d’explotació del servei 
d’aparcament públic a les places de propietat municipal de la planta soterrani de l’Estació 
d’Autobusos. 

  7.- PERSONAL.- Proposant modificar la plantilla de personal, creant una plaça de sots-
inspector. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI i MEDI AMBIENT  
 

  8.- ILLA PLAÇA BALMES .-  Proposant aprovar provisionalment la modificació  puntual del 
POUM. 

  9.- CONVENI.- Proposant aprovar la formalització del "Conveni en relació a actuacions de 
rehabilitació d'especial interès i amb caràcter excepcional". 

10.- BARRI VELL .- Proposant aprovar les "Bases específiques per a l'atorgament de 
subvencions per a la rehabilitació d'immobles i millora de l'Accessibilitat al Barri Vell d'Olot". 

11.- CONVENI.- Proposant aprovar la formalització del "Conveni per a la gestió del programa de 
mediació per al lloguer social en el municipi d'Olot." 

12.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 
següents: 
a) Aprovació inicial del Pla especial del Catàleg de Masies i Cases Rurals. 
b) Aprovació inicial del Projecte d’urbanització del passatge i espai lliure d’interior d’illa al 

sector de la Ronda Fluvià Est. 
c) Aprovació Projecte de reforma i ampliació del casal de les Fonts, al carrer Volcà Montcal  

13. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 
13.- PLA CIUTADANIA I IMMIGRACIÓ .- Proposant aprovar el Pla de Ciutadania i 

Immigració d’Olot (2008-2011). 



                     

 
 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 21 d’abril de 2008     
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


