
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:         19 DE JUNY 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 del Decret d’Alcaldia de data 10 de juny de 

2008. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 

  6.- PROTECCIÓ DE DADES.- Proposant aprovar la supressió i creació de fitxers per al 
tractament de dades de caràcter personal. 

  7.- CONTRACTACIÓ.- Proposant donar compte de la resolució de les al·legacions al PCAP del 
pavelló d’esports i la pista de patinatge. 

  8.- GOVERNACIÓ.- Proposant aprovar la delegació de competències sancionadores a favor de 
l’Alcalde, en matèria de gossos potencialment perillosos. 

  9.- CONTRIBUCIONS .- Proposant adoptar acord d’imposició i ordenació de contribucions 
especials de millora per a la urbanització del Firalet. 

10.- ORDENANCES.- Proposant aprovar modificació de l’ordenança fiscal 3.2 sobre 
aprofitament del domini públic per part de les companyies de telefonia mòbil. 

11.- PRESSUPOST .- Proposant aprovar operació de préstec per a finançar projectes d’inversió 
de l’exercici 2008. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 
12.- CARRER GARBÍ .- Proposant aprovar inicialment l’expedient de desafectació d’una peça de 

terreny. 
13.- CARRER GARBÍ .- Proposant aprovar inicialment l’expedient d’alienació directa d’una peça 

de terreny sobrera de via pública. 
14.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 

següents: 
a) Aprovació inicial Projecte de reparcel·lació voluntària formalitzat en escriptura pública del 

polígon d’actuació 06.05 carretera de la Deu 4. 
b) Aprovació inicial del Projecte d’adequació urbanística cruïlla camí dels Desemparats i 

carrers Maria Jolis Pellicer.i Pou del Glaç. 
c) Aprovació expedient d’expropiació forçosa  d’un terreny situat a la gredera del sector 

Montsacopa. 
d) Aprovació conveni per a l’execució de l’obra urbanitzadora de la rotonda de la Faja a la 

carretera de Riudaura. 
 



                     

 

 
COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES  

 
15.- JOVENTUT.- Proposant aprovar el Pla local de Joventut. 

 
 

JUNTA DE PORTAVEUS  
 

16.- NOMENCLÀTOR.- Proposant donar nom a diversos carrers de la ciutat d’Olot. 
17.- MOCIÓ.- Moció presentada conjuntament per Assemblea de Maulets de la Garrotxa, CNT 

Olot i A.C.Greda, per a la llibertat d’en Francesc Argemí de Terrassa. 
18.- MOCIÓ.- Moció relativa a l’arranjament d’un tram del riu Fluvià. 
 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 17 de juny de 2008 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS  


