
                     

 

 
CONVOCATÒRIA 

PLE 
      
 DIA:    22 D’ABRIL 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.- ASSABENTAT .- Proposant donar compte de preus públics aprovats per organismes 

autònoms. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 

6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar la modificació del contracte de l’obra de construcció 
de l’Arxiu Comarcal i un equipament municipal.  

7.- CONTRIBUCIONS.- Proposant la resolució d’un recurs de reposició contra l’acord de Ple de 
data 18 de febrer de 2010, d’imposició de contribucions especials de millores (passeig de la 
Muralla). 

8.- CONTRIBUCIONS.- Proposant aprovar l’ordenació i imposició de contribucions especials de 
millores per les obres d’urbanització de la plaça de les Monges. 

9.- PLANS D’OCUPACIÓ .- Proposant l’adhesió a l’acord relatiu a la contractació de persones 
aturades en el marc del Plans d’Ocupació Locals.  

10.- PRESSUPOST.- Proposant donar compte de la liquidació de l’exercici 2009 de la 
Corporació. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 

11.- MPOUM-13.- Verificació Text Refós de la Modificació puntual del POUM a l’àmbit del sòl 
urbanitzable sector 10- Mas de Xexàs. 

12.- EXPROPIACIÓ FINQUES SECTOR LES TRIES.- Proposant aprovar iniciar expedient 
d’expropiació. 

13.- ACTIVITATS CLASSIFICADES .- resoldre el recurs potestatiu de reposició interposat pel 
Col·legi d’enginyers tècnics industrials de Girona contra l’acord de ple de 18 de febrer de 2010 
de 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. 

14.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 
següents:  
a) Desestimació de la valoració efectuada per la finca situada al Mas Subiras. 
b) Aprovació de la modificació de les condicions generals de les llicències d’obres. 
c) Aprovació del projecte de supressió de barreres arquitectòniques i conversió en àrea de 

vianants de l’avinguda República Argentina (tram entre Plaça Amèrica i carrer Hondures). 
d) Aprovació del projecte de contracte de barris. 
e) Aprovació dels acords de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot, lMPC, ICCO, Consorci 

Benestar social i Esplais de la Garrotxa, per actuacions dins el marc del contracte de 
barris. 



                     

 

f) Sol·licitud de subvenció al Departament de Política Territorial i Obres Públiques dins el 
programa Contracte de barri. 

 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 20 d’abril de 2010    
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 


