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CONVOCATÒRIA 
PLE 

 
 DIA:    28 DE JULIOL  DE 2005 
 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 de: 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS GENERALS 
 

  6.- CONTRACTACIÓ.- Proposant l’autorització de la cessió del contracte de l’explotació del 
servei d’aparcament horari en superfície. 

  7.- CONTRACTACIÓ.- Proposant l’adjudicació del contracte de l’obra condicionament i millora 
camins de Batet, fase 1. 

  8.- CONTRACTACIÓ.- Proposant l’adjudicació del contracte de les obres de conservació de 
paviment de calçada de les vies públiques 2005. 

  9.- CONTRACTACIÓ.- Proposant aprovar la modificació del contracte de concessió del quiosc 
Plaça Clarà 

10.- PRESSUPOST.-�Proposant aprovar la modificació de crèdits del pressupost. 
11.- PRESSUPOST.-�Proposant aprovar inicialment la modificació inicial de l’Ordenança fiscal 

de l’IBI. 
12.- PLA DE MILLORA SERVEIS POLICIA LOCAL.- Presentació del Pla i de la seva 

aplicació. 
13.- PERSONAL.- Proposant aprovar modificació de la plantilla de personal. 

 
 

COMISSIÓ INFORMATIVA DE TERRITORI I MEDI AMBIENT 
 

14.- PUIG DEL ROSER.- Proposant aprovar inicialment la Modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM). 

15.- MAS EL CASSES.- Proposant aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla 
Ordenació Urbanística Municipal en relació al mas el Cassés. 

16.- NUCLI HISTORIC.- Proposant aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal en relació al Nucli Històric. 

17.- LA GUARDIOLA.- Proposant aprovar el conveni de col·laboració entre l’Institut Català del 
Sòl pel desenvolupament urbanístic de l’actuació de sòl industrial i d’activitats econòmiques 
de la Guardiola. 

18.- LA GUARDIOLA.- Proposant aprovar la constitució del Consorci pel desenvolupament 
urbanístic de l’actuació del sòl industrial i d’activitats econòmiques anomenada la Guardiola, i 
aprovar inicialment els seus estatuts. 
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19.- ASSABENTATS.- Proposant donar compte dels acords de la Junta de Govern Local 
següents: 
a) Aprovació inicial del Polígon d’Actuació 03.03 IES Montsacopa 
b) Aprovació definitiva de la modificació del Projecte d’Urbanització del Pla Parcial la Creu. 
c) Aprovació inicial del Pla Parcial de la Guardiola 
d) Aprovació inicial del Projecte d’Urbanització de la Guardiola. 
e) Aprovació inicial del projecte de condicionament i millora del camins i insfraestructures i 

serveis al sector de Pujou. Fase 1: pavimentació i aigua del camí principal. 
f) Suspensió de llicències d’activitats relacionades amb l’ús d’estació de servei. 

20.- ORDENANCES.- Proposant  aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança de la gestió 
de residus. 

21.- ORDENANCES.- Proposant aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança del control i 
tinença d’animals domèstics. 
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COMISSIÓ INFORMATIVA DE SERVEIS A LES PERSONES 
 

22.- CXTAC.- Aprovació definitiva dels estatuts del Consorci Xarxa Transversal d’Activitats 
Culturals i del conveni de cooperació transfronterera per a la seva creació. 

23.- ENSENYAMENT.- Sol·licitud de subvenció al Departament d’Educació per a creació de 
places de llar d’infants. 

 
 

JUNTA DE PORTAVEUS 
 

24.- FESTES LOCALS.- Proposant aprovar les festes locals any 2006. 
 
 

ASSUMPTES URGENTS 
 
 
 

PRECS I PREGUNTES 
 

Olot, 26 de juliol de 2005 
 

LA SECRETÀRIA 
MARTA FELIP TORRES 
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