
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
PLE 

      
 DIA:    29 D’OCTUBRE 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: 

  a) Decret de nomenament de l’Alcalde de Batet. 
  b) Preus públics aprovats per l’IME. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 

  6.- MODIFICACIÓ CRÈDIT.- Proposant aprovar una modificació de crèdits del pressupost de 
l’exercici 2009. 

  7.- PRÉSTEC.- Proposant aprovar una operació de préstec d’inversions de l’exercici 2009 
  8.- ORDENANCES FISCALS .- Proposant aprovar inicialment l’expedient de les Ordenances 

Fiscals, que han de regir a partir d’1 de gener de 2010 
  9.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar el Pressupost general de la Corporació i els seus 

annexos, i la plantilla de personal per a l’any 2010. 
10.- PROTECCIÓ CIVIL.- Proposant aprovar el pla d’assistència i suport en matèria de protecció 

civil als municipis de la Garrotxa. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DEL TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 

11.- REGLAMENT.- Proposant aprovar inicialment la modificació del Reglament per a la 
sol·licitud de llicències urbanístiques. 

12.- PLAÇA PALAU .- Proposant constatar la declaració d’utilitat pública i iniciar expedient 
d’expropiació forçosa d’una finca afectada a la Plaça Palau. 

13.- MAS BOSSER.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració mitjançant la creació d’un 
Consorci integrat per l’Institut Català del Sòl i l’Ajuntament d’Olot pel desenvolupament 
urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica “Mas Bosser” i l’aprovació dels Estatuts que el 
regiran. 

14.- MAS BOSSER .- Proposant acordar el nomenament de representants de l’Ajuntament pel 
desenvolupament urbanístic de l’Àrea Residencial Estratègica “Mas Bosser”. 

15.- SIGMA.- Proposant aprovar inicialment la modificació dels seus Estatuts. 
16.- CONVENI.- Proposant aprovar conveni entre el Departament de Política Territorial i Obres 

Públiques, l’Institut Català del Sòl i aquest Ajuntament per a les obres d’urbanització del 
Firalet. 

17.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 
següents:  
a) Aprovació de la signatura de conveni entre l’Ajuntament d’Olot i GUOSA per fomentar 



                     

 

sistemes de telecomunicacions i sostenibilitat energètica dels edificis (projecte intervenció 
integral Barri Vell) 

b) Aprovació del conveni del carrer Macarnau (Tram: Escola Cor de Maria). 
c) Aprovar la recepció de les obres d’urbanització del polígon d’actuació 15.08 La Granja. 
d) Acceptació de l’obra urbanitzadora del Polígon I del Pla Parcial de Batet, sector 3, i 

dissolució de la Junta de compensació. 
e) Acceptació de l’obra urbanitzadora del Polígon II del Pla Parcial de Batet, sector 3, i 

dissolució de la Junta de compensació. 
f) Aprovació inicial del projecte d’ampliació de la vorera est del carrer Macarnau (Tram: 

Escola Cor de Maria). 
 

 
ASSUMPTES URGENTS 

 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

Olot, 27 d’octubre de 2009      
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


