
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
PLE 

      
 DIA:    18 DE FEBRER 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. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 

  5.- CONTRIBUCIONS.- Proposant l’aprovació definitiva de l’acord d’imposició i ordenació de 
contribucions especials de millora de les obres d’urbanització del passeig de la Muralla. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 

  6.- ACTIVITATS.- Proposant deixar parcialment sense efectes l’Ordenança reguladora de les 
activitats sotmeses a llicència municipal d’obertura d’establiment i a règim de comunicació en 
compliment del que disposa la directiva de serveis 2006/123/CE. 

  7.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 
següents:  
a) Aprovació del Projecte d’adequació de la planta baixa de l’edifici El Cassés com a espai 

cultural. 
b) Aprovació del conveni expropiatori per a l’adquisició de terrenys per a la consolidació i 

adequació paisatgística del marge nord del carrer Jaume II. 
c) Aprovació inicial de la relació de béns i drets a expropiar Projecte consolidació i adequació 

paisatgística del marge nord del carrer Jaume II. 
d) Aprovació inicial de la construcció escala emergència i reparació de barbacanes Museu 

Comarcal de la Garrotxa. 
e) Aprovació inicial del Projecte d’adequació per a vestidors a l’Estadi d’Atletisme. 
f) Aprovació de la memòria valorada de proteccions de finestres a la façana principal de 

l’edifici de la Policia Municipal. 
g) Aprovació inicial del Projecte de millora d’eficiència energètica de l’enllumenat públic. 

quadres número 59, 74 i 160. 
h) Aprovació inicial del Projecte de pavimentació dels carrers Volcà del Puig Rodó, muntanya 

de Pedra Aguda i adjacents. 
 
 

JUNTA DE PORTAVEUS  
 
  8.- GRUP PxC.- Moció per sol·licitar a l’administració competent de l’Estat la reforma de les lleis 

d’estrangeria i de bases del règim local per tal de vetar l’empadronament als immigrants en 
situació irregular. 



                     

 

  9.- PARTICIPACIÓ CIUTADANA .- Moció presentada per Assemblea de Maulets sobre les 
bases reguladores de l’adjudicació de barraques de Festes del Tura. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 
 

Olot, 16 de febrer de 2010   
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACRSTA VILLEGAS 

 
 


