
                     

 

 
 

CONVOCATÒRIA 
PLE 

 
 DIA:    28 DE JUNY DE 2012 
 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 d’acords d’organismes autònoms sobre preus 

públics. 
 

ÀREA DE SERVEIS I INNOVACIÓ  
 

6.- ORDENANÇA.- Proposant aprovar inicialment una modificació de l’Ordenança municipal de 
circulació. 

7.- ORDENANÇA.- Proposant aprovar inicialment l’Ordenança municipal per a la instal·lació de 
terrasses a Olot 

8.- REGLAMENT.- Proposant aprovar inicialment el Reglament de les atraccions de fires i 
festes a Olot. 

9.- PLAÇA MERCAT .- Proposant aprovar definitivament l’estudi de viabilitat de la Plaça 
Mercat. 

10.- PLAÇA MERCAT .- Proposant adjudicar el contracte per a l’explotació d’un supermercat en 
règim de concessió demanial en el futur edifici destinat a mercat municipal. 

11.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar la pròrroga del contracte de neteja dels edificis 
municipals. 

12.- CONTRACTACIÓ.- Proposant adjudicar la concessió d’ús de l’antiga depuradora d’aigües 
residuals d’Olot. 

13.- CONTRACTACIÓ.- Proposant donar compte: 
a) de l’estat d’execució del pla d’inversions del servei d’aigua. 
b) de l’increment del servei del TPO (reconsideració reduccions estivals Pla de racionalització 

2012). 
14.- HOSPITAL.- Proposant aprovar definitivament l’expedient de desafectació, segregació i de 

cessió dels terrenys per accessos ambulàncies al Catsalut. 
15.- ESTACIÓ D’AUTOBUSOS .- Proposant aprovar inicialment la cessió d’una finca a la 

Generalitat de Catalunya per a l’Estació d’autobusos. 
 

ÀREA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT  
 

16.- CARRER TERRASSA.- Proposant aprovar definitivament la permuta d’una finca del carrer 
Terrassa. 

17.- CARRER TERRASSA.- Proposant aprovar definitivament el Pla de Millora Urbana 
d’Ordenació de Volums.  

18.- PLAÇA MERCAT .- Proposant aprovar provisionalment la modificació del POUM a l'àmbit 
de la Plaça Mercat (MPOUM-34).  

19.- DEPURADORA.- Proposant aprovar provisionalment la MPOUM del sector de la 



                     

 

depuradora vella (MPOUM 35). 
 

JUNTA DE PORTAVEUS  
 

20.- NOMENCLÀTOR.- Proposant donar nom a diversos carrers. 
21.- MOCIÓ.- Moció d’Alternativa per a la Garrotxa a favor de la declaració institucional del 2012 

com a Any internacional de les cooperatives. 
22.- MOCIÓ.- Moció de l’Assemblea de l’Esquerra Independentista de la Garrotxa contra la 

repressió policial als Països Catalans. 
23.- MOCIÓ.- Moció d’Alternativa per a la Garrotxa i el Sindicat d’estudiants dels Països Catalans 

per declarar Olot municipi contrari a les retallades en educació. 
24.- MOCIÓ.- Moció de Cercle EURAM de la Garrotxa i l’Institut d’economia i empresa Ignasi 

Villalonga, a favor del desenvolupament definitiu del corredor ferroviari del Mediterrani.  
 

ASSUMPTES URGENTS 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot,  26 de juny de 2012 
 

L’ALCALDE 
JOSEP MARIA COROMINAS i BARNADAS 

 
 


