
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
PLE 

      
 DIA:    17 DE JUNY 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.- CARTIPÀS.- Presa de possessió de la regidora Sra. Clara Casanovas Sarsanedas. 
 

3.- DESPATX OFICIAL .- 
4.- DECRETS.- Assabentat dels decrets de l’alcaldia dictats darrerament. 
5.- JUNTA DE GOVERN.- Assabentat dels acords adoptats per la Junta de Govern Local. 
6.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte de: 

a) Concertació d’una operació de préstec. 
 
 

ALCALDIA  
 

7.- CARTIPÀS.-  Proposant: 
a) Donar compte de la resolució relativa a la composició del grup municipal ERC – AM. 
b) Aprovar la composició dels òrgans de govern i nomenament de representants a 

organismes autònoms, consorcis, comissions de gestió, fundacions. 
 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS  
 

8.- CONVALIDACIÓ .- Proposant convalidar l’acord de Junta de Govern Local de renúncia de 
l’Ajuntament d’Olot a formar part del Consell d’Administració de la Companyia Mercantil  Olot 
Televisió SL. 

9.- INGRESSOS.- Proposta d’aprovació definitiva de l’acord d’imposició/ordenació de 
contribucions especials de millores Urbanització Plaça les Monges. 

10.- INGRESSOS.- Proposta d’aprovació inicial de l’acord d’imposició/ordenació de contribucions 
especials de millores Urbanització c/ Olímpia-Blume. Subàmbits A i B. 

11.- INGRESSOS.- Proposta d’aprovació modificació OOFF núm. 3.6 Taxa per a la tramitació de 
les autoritzacions, llicències i comunicació prèvia previstes a la Llei 20/2009, de 4 de 
desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats. 

12.- REIAL DECRET LLEI 8/2010 .- Proposant prendre acord relatiu a l’aplicació del Real 
Decret Llei 8/2010, de 20 de maig, per a l’aplicació de mesures extraordinàries per a la 
reducció del dèficit públic. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 

13.- UPL1-16/10 (MPOUM-18).- Proposant aprovar inicialment la modificació puntual del POUM 
del terme municipal d’Olot en l’àmbit del Polígon d’actuació 13.2 – C/ França. 

14.- UPL1-17/10 (MPOUM-19).- Proposant aprovar inicialment la modificació puntual del POUM 
del terme municipal d’Olot en l’àmbit del Polígon d’actuació 11.03 “Molí d’en Noc”. 



                     

 

15.- ORDENANÇA MUNICIPAL .- Proposant aprovar inicialment l’Ordenança reguladora de la 
conservació,  neteja i tancament de solars i terrenys, i pavimentació de voreres al terme 
municipal d’Olot. 

16.- RECURS REPOSICIÓ.- Proposant la resolució recurs de reposició interposat contra 
l’aprovació definitiva del Pla Parcial Urbanístic “El Serrat”. 

17.- CEIP SANT ROC.- Proposant aprovar la desafectació de la finca de 1.892,73 m2 de 
superfície per a la nova construcció i reestructuració general del CEIP Sant Roc. 

18.- ASSABENTATS .- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 
següents:  
a) Aprovació del projecte d’obres de reforma d’encontorns de la cabanya del Mas les Mates. 
b) Aprovació definitiva del projecte d’enderroc de finques a la Plaça Palau, 13 i 14. 

 
 

JUNTA DE PORTAVEUS  
 

19.- NOMENCLÀTOR.- Proposant donar nom a diversos carrers de la ciutat d’Olot. 
20.- MOCIÓ ERC.- Moció del grup municipal ERC per a la supressió dels símbols feixistes del 

Cementiri d’Olot. 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 15 de juny de 2010 
 

L’ALCALDE 
LLUÍS SACREST VILLEGAS 

 
 


