
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:         25 DE SETEMBRE 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 prorrogar el contracte i aprovar el plec de condicions i 

l’obertura de licitació per la concessió del servei d’abastament d’aigua potable d’Olot. 
  6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar la modificació inicial del Reglament regulador del 

servei d’aigua. 
  7.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar la modificació i pròrroga del contracte per a la 

concessió de l’organització de correbous a la Plaça de braus d’Olot. 
  8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant ratificar la hipoteca constituïda sobre la concessió d’ús de 

terreny municipal ubicat al carrer Serra de Sant Valentí, carrer Bestracà. 
  9.- PRESSUPOST.- Aprovar el compte general de la Corporació, corresponent a l’exercici 2007 
10.- PRESSUPOST.- Proposant acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya 

per contribuir al finançament de l’Escola de Música. 
11.- ORDENANCES.- Proposant aprovar definitivament la modificació de l’ordenança fiscal 3.2 

sobre aprofitament del domini públic per part de les companyies de telefonia mòbil. 
12.- CONTRIBUCIONS.- Resoldre les reclamacions i aprovar definitivament l’expedient 

d’ordenació i imposició de contribucions especials de millores del projecte d’obra del Firalet. 
13.- PERSONAL.- Proposant autoritzar la compatibilitat de jornada de treball. 
14.- FESTES LOCALS .- Proposant aprovar les festes locals per a l’any 2009 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI i MEDI AMBIENT  
 
15.- PLA ESPECIAL DEL CATÀLEG DE MASIES I CASES RUR ALS.- Proposant  

aprovar-lo provisionalment. 
16.- PLAÇA BALMES .- Proposant aprovar inicialment l’expedient  de desafectació de les 

finques de propietat municipal. 
17.- DRET DE SUPERFÍCIE PLAÇA BALMES .- Proposant aprovar l’expedient per a la 

constitució d’un dret de superfície per a la promoció d’habitatges assistits. 
18.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 

següents: 
a) Aprovació inicial de la Delimitació del Polígon d’Expropiació per a l’adquisició de terrenys 

del col·lector “La Guardiola”. 



                     

 

b) Aprovació inicial del conveni per a l’execució de les obres d’adequació de la cruïlla del 
camí  dels Desemparats amb els carrers Marià Jolis Pellicer i Pou del Glaç. 

c) Aprovació inicial del Projecte d’enderroc d’un edifici plurifamiliar a l’avinguda Sant Joan 21. 
d) Aprovació inicial del Projecte d’expropiació pel procediment de taxació conjunta i relació 

de béns i drets afectats per a l’adquisició de terrenys  per al col·lector de la Guardiola. 
e) Aprovació inicial annex de modificacions per compliment informe de l’ACA i documentació 

complementària requerida pel PUOSC. del Projecte d’urbanització Ronda de les Fonts. 
Tram ctra. Santa Pau-Av. Verge de Montserrat. 

 
 

JUNTA DE PORTAVEUS  
 

19.- MOCIÓ ERC.- Moció proposant l’adhesió a la iniciativa “Mayors for Peace” (Alcaldes per la 
Pau). 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 
 

Olot, 23 de setembre de 2008 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS  

 


