
                     

 

 
 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
 
 DIA:    28 DE GENER DE 2010   
 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.- RATIFICACIONS.- Proposant ratificar els següents acords: 

a) Acord de Junta de Govern Local d’aprovació del Reglament que regula la flexibilitat horària 
del personal de l’Ajuntament d’Olot i la introducció d’eines per a la conciliació de la vida 
familiar i laboral. 

b) Decret d’Alcaldia desestimant recurs contra les quotes de les contribucions especials de 
millores per les obres d’urbanització de l’ampliació de la plaça de Campdenmàs. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 

  6.- COMPETÈNCIES.- Proposant aprovar l’assumpció de competències en matèria d’activitats 
recreatives i espectacles. 

  7.- PRESSUPOST.- Proposant aprovar una modificació de crèdits del pressupost de la 
Corporació 2010. 

  8.- ORDENANÇA FISCAL .- Proposant aprovar ordenança fiscal d’inspecció de locals per a 
l’exercici 2010.  

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 

  9.- TRANSPORT FERROVIARI .- Proposant sol·licitar a la Generalitat de Catalunya el 
desdoblament de la via Vic-Torelló i incorporar aquesta estació com a Rodalies. 

10.- EXPROPIACIÓ FORÇOSA.- Proposant acordar expedient per mutu acord a la finca La 
Rodona. 

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

12.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 
següents:  
a) Aprovació inicial del Projecte de consolidació i adequació paisatgística del límit del carrer 

Jaume II amb el volcà la Garrinada. 
b) Aprovació inicial del Projecte de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic. 

quadres número 11, 35 i 49. 
c) Aprovació inicial del Projecte del col·lector primari separatiu del sector del Morrot.  
d) Aprovar inicial del Projecte de formació de camí fluvial, per vianants i bicicletes, en el 

marge del riu Fluvià a Olot (des del pont de cal Russet al grup Verge del Tura). 
e) Aprovació inicial del Projecte d’ampliació i millora del camp de futbol de Sant Roc. 
 



                     

 

 
 
 
f) Aprovació inicial del Projecte d’adequació d’itinerari en els marges del riu Fluvià a Olot 

(tram des de can Collell al pont del Palau). 
g) Aprovació inicial del Projecte d’adequació de sala municipal per a espai polivalent i 

projecte escenotècnic sala polivalent. 
h) Aprovació del Projecte d’ubicació nou despatx àrea de Secretaria. 
i) Aprovació de l’ocupació directa dels sòls qualificats de vialitat i la relació de béns i drets 

afectats del Pla Parcial del Morrot. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

Olot,  26 de gener de 2010     
 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


