CONVOCATÒRIA
PLE
DIA:
HORA:
SESSIÓ:

18 DE DESEMBRE DE 2008
7 DEL VESPRE
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 l’aprovació de preus públics.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS
6.- CONVENI.- Proposant ratificar l’acord d’adhesió al GAL Associació per al Desenvolupament
Rural Integral de la zona Nord-Oriental de Catalunya.
7.- CONTRACTACIÓ.- Proposant resoldre recurs de reposició interposat contra l’acord
d’intervenció del servei de la concessió de la gestió de l’aparcament soterrat de l’Estació
d’Autobusos.
8.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el Pressupost general de la Corporació i els seus
annexos, i la plantilla de personal per a l’any 2009.
9.- INGRESSOS.- Proposant l’aprovació definitiva de les Ordenances Fiscals, que han de regir
durant l’exercici 2009
10.- INGRESSOS.- Proposant prendre acord sobre l’ordenació i imposició de contribucions
especials de millores per a la renovació integral de l’enllumenat del barri de Benavent.
11.- PERSONAL.- Proposant nomenar a funcionari amb habilitació de caràcter estatal per proveir
la plaça de vicesecretaria.
12.- FONS ESTATAL D’INVERSIÓ LOCAL.- Proposant ratificar els acords d’aprovació inicial
de projectes i delegar a la Junta de Govern Local la seva aprovació definitiva, així com tots
els tràmits de contractació i administratius necessaris per a la seva adjudicació definitiva.
13.- PLA D’IGUALTAT.- Proposant aprovar-lo.
14.- SUBVENCIÓ.- Proposant sol·licitar una subvenció per a la llar d’infants del Morrot.

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT
15.- MPOUM-9.- Proposant aprovar provisionalment la Modificació puntual dels volums
disconformes.

16.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local
següents:
a) Aprovació inicial del Pla de millora urbana de les Cols.
b) Aprovació inicial del Projecte d’urbanització dels espais lliures de l’illa entre els carrers vial
Sant Jordi, avinguda Santa Coloma i carrer Roure.
c) Aprovació de la sol·licitud de pròrroga dels terminis del projecte d’intervenció integral al
Nucli Històric d’Olot.
d) Aprovació inicial del projecte bàsic de la llar d’infants del Morrot.

JUNTA DE PORTAVEUS
17.- CARTIPÀS.- Proposant acceptar la renúncia presentada una regidora d’aquesta Corporació.
ASSUMPTES URGENTS

PRECS I PREGUNTES

Olot, 16 de desembre de 2008

L’ALCALDE
LLUÍS SACREST VILLEGAS

