
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
      
 DIA:    23 DE JULIOL  DE 2009  
 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 preus públics aprovats per la Junta de 

l’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot. 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 
  6.- CEM.- Proposant aprovar la imposició i ordenació de contribucions especials de millores per 

a la urbanització de l’ampliació de la plaça Campdenmàs. 
   
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 

  7.- MPOUM-6.- Proposant aprovar inicialment la Modificació puntual del POUM a la zona 
industrial de Les Mates. 

  8.- MPOUM-11.- Proposant aprovar provisionalment la Modificació puntual del POUM del nou 
parc de bombers d’Olot. 

  9.- NOU PARC DE BOMBERS .- Proposant aprovar el conveni de col·laboració per a la 
realització d’obres en el nou parc de bombers. 

10.- NOU PARC DE BOMBERS .- Proposant la desafectació d’una finca per al nou parc de 
bombers. 

11.- NOU PARC DE BOMBERS .- Proposant aprovar la cessió gratuïta d’una finca per al nou 
parc de bombers. 

12.- CEIP SANT ROC.- Proposant posar a disposició de la Generalitat de Catalunya una finca 
pel CEIP Sant Roc. 

13.- MASOVERIES URBANES .- Proposant aprovar el programa de Masoveries Urbanes. 
14.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 

següents:   
a) Aprovació  del projecte de tancament per a despatxos a la planta baixa de l’edifici annex 

de l’Ajuntament d’Olot. 
b) Aprovació inicial del Pla de Millora Urbana de composició volumètrica “Hotel Estació” 

(PMU-11). 
c) Aprovació del projecte d’enderroc de dues finques al carrer Llosa 16 i carrer Santa Cristina 

3 
d) Aprovació del conveni de col·laboració tècnica i econòmica entre la Diputació de Girona i 

l’Ajuntament d’Olot per a la redacció del Pla Local d’Habitatge d’Olot. 
e) Aprovació inicial del projecte d’urbanització de la plaça Campdenmàs. 
f) Aprovació inicial del projecte de construcció de nova xarxa d'evacuació d'aigües pluvials a 

l’Avinguda República Argentina. 
g) Aprovació del conveni de col·laboració amb GUOSA per a la gestió d’accions 

Complementàries de la Llei de barris. 



                     

 

h) Aprovació inicial del Projecte d’implantació de bici-carril al tram entre el carrer Pou del 
Glaç i la ctra. de Sant Joan les Abadesses. 

i) Aprovació inicial del projecte d'urbanització complementari al PP La Guardiola (fase 1 
carrers Olimpia i final J. Blume). 

j) Aprovació inicial del Projecte d’intervenció integral del nucli antic d’Olot: operació “D” 
Passeig de la Muralla i Plaça Palau. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES  
 

15.- ADHESIÓ.- Proposant aprovar l’adhesió d’aquest Ajuntament al catàleg de serveis de       
Dipsalut. 

 
 

JUNTA DE PORTAVEUS  
 

16.- MOCIÓ.- Moció per sol·licitar el Premi Nobel de la Pau 2010 per a la Fundació Vicente 
Ferrer. 

17.- MOCIÓ GRUP PxC.- Moció sol·licitant que s’estudiï la possibilitat d’exhibir a Olot l’exposició 
“Jaume I. Geografia, fets i memòria”. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

Olot, 21 de juliol de 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


