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ACTA NÚM.1 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 23 DE GENER 2020 

1A CONVOCATORIA 
 

 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 de gener de 2020, a les sis de la tarda,  es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA, amb objecte  de celebrar sessió 
ordinària, pública i  de primera convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs./es: Estanis Vayreda Puigvert (JxCAT), Montserrat 
Torras i Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz i Díaz (JxCAT), Jordi Güell i Güell 
(JxCAT), Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i Torrent  
(JxCAT), Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT) Gemma  Pujolar i Busquets (JxCAT), 
Adriana Francés i Planellas (JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT), Anna 
Barnadas i López (ERC), Josep Granados i Serrat (ERC), Iolanda Suescun i Pérez 
(ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC), Josep 
Guix i Feixas (PSC), Jaume Mir i Bagó (PSC), Marina Alegre i Martínez (PSC), 
Lluís Riera i Callís (CUP) i Adriana Roca i Collell (CUP). 
 
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
 
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 20 de desembre de 
2019 

 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 

El Sr. Alcalde proposa al plenari fer un agraïment a totes les persones que han vetllat i 
han treballat per la seguretat durant aquests quatre dies d’intenses pluges perquè  tot 
sortís bé i que no hi hagués cap problema greu a la ciutat. Tot el país ha estat molt 
tensionat:  Primer pel risc de nevades i ventades i després pel risc de desbordament 
provocats per aquestes pluges tan intenses. Agrair  a la Policia Municipal, la brigada, 
els serveis de protecció civil, els bombers i moltíssima gent que ha col·laborat en fer 
que a la nostra ciutat les coses sortissin bé, i no hi haguessin  danys personals ni 
danys materials greus. També voldria fer arribar el suport i la solidaritat de tota la 
corporació als municipis de comarques que han tingut pèrdues de vides i unes pèrdues 
materials, en alguns casos terribles, que trigarà ben segur a recuperar se. 
Són dies que et sents orgullós de treballar amb professionals que tenen aquest 
sentiment de d'interès públic, d'humanitat i  de professionalitat que fan que les coses 
flueixin d'una manera fàcil quan no ho són. 
 
A continuació el Sr. Alcalde també fa arribar la felicitació del plenari a la Sra. Roser 
Ferrés que es va jubilar la setmana passada. Ha estat 40 anys treballant a l'àrea 
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d'alcaldia acompanyant tots els alcaldes i alcaldessa. Desitjar-li molta sort ,salut i un 
agraïment de la corporació per tot el que ha fet per la casa. 
 
També fa arribar el condol de la corporació als familiars del senyor Josep Jou, directiu i 
fundador del Club Hoquei Olot que va morir aquesta setmana. Una persona que ha fet 
molt per a l'Esport Olotí. 
 
Com cada ple vol expressar la seva solidaritat amb les víctimes dels feminicidis que 
malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. I després tornar a demanar la 
llibertat dels dos Jordis, de l’Oriol Junqueras, d'en Joaquim Forn, de la Dolors Bassa, 
de la Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d'en Josep Rull, d’en Jordi Turull, 
injustament tancats a la presó, així com la dels empresonats darrerament. També el 
retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toni Comín, 
Anna Gabriel, Marta Rovira i Valtonyc. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Només ens volíem sumar a l'agraïment a tots els Cossos i 
Forces de Seguretat, Protecció Civil, Serveis  sanitaris i tothom que ha treballat 
aquests dies a la ciutat d'Olot i a la demarcació de Girona. Aprofitant l’experiència 
d’aquest episodi i pensant que aquestes llevantades seran recurrents, proposar 
dedicar en futures dotacions pressupostaries, cada any, en fer accions per mitigar el 
desbordaments del riu o netejar la llera. 
 
Intervé el Sr. Riera. En primer lloc felicitar els equips d’emergència. També felicitar a 
nivell comunicatiu tota la part de l'Ajuntament que ha tingut la capacitat d’informar en 
tot moment. En quan a millorar, sí que creiem la comunicació de tancaments dels 
Centres Educatius per part d’ensenyament  s’hauria de fer al  moment que els familiars 
van a recollir la mainada, no posterior a aquesta hora, perquè després la comunicació 
a tothom és molt més complicada. Ens agradaria com Ajuntament, recomanar a 
Ensenyament que la comunicació de tancaments dels centres educatius fos amb la 
màxima antelació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La nota del Departament conforme suggeria que la Garrotxa 
tanqués les escoles a la Garrotxa i el Ripollès ens va arribar a dos quarts de set de la 
tarda. Per tant, el temps per poder ho comunicar a les famílies era molt limitat. El 
Departament pren, a partir d'una recomanació del Centre d'Emergències de Catalunya 
i crec que tenim l'obligació en una situació d'emergència de realment fer allò que des 
del Servei d'Emergències ens recomanen. Feia dos dies que aquesta recomanació 
afectava alguna comarca, a la Garrotxa ens arriba ahir al vespre i al final es pren una 
decisió relativament ràpida. Si que a partir d’avui migdia ha començat a sortir al sol i 
penses si estava del tot justificat però en tot cas, en aquell moment és van seguir les 
recomanacions.  També, hi ha hagut una certa confusió amb els serveis mínims.  
L’Ajuntament té  la potestat de tancar o obrir els centres d'ensenyament, a partir d'una 
recomanació,  però en tot cas no és la nostra potestat de decretar serveis mínims de 
funcionament.. Els serveis mínims, en tot cas, és una figura que ve vinculada a una 
vaga.  En tot cas, podem parlar com  es poden millorar aquests canals de comunicació 
i aquesta presa de decisions. A la nostra ciutat, la neu no va arribar, el vent no ens va 
castigar de manera important i amb la vista de les pluges i les inundacions, doncs, 
hem tingut un riu i una llera que han aguantat i en general la ciutat, tret d’un tall de llum 
del primer dia, no ha tingut danys importants i ningú s’ha fet mal.  
 
Seguidament,  el Sr. Alcalde comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 
celebració del darrer Ple, celebrat el dia 20 de desembre 2019: 
 

- de particulars : 6 

- d’entitats :  19 
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A continuació, dona compte de les ENTREVISTES que ha mantingut darrerament amb 

diferents càrrecs de l’administració : 

 

- El dia 10 de gener va rebre la visita de la Sra. Susana Diaz, Sub-directora general 

d’Ocupació i Territori i de la Sra. Mª Carme Vidal, directora del Servei Territorial 

d’Ocupació a Girona. 

 

Seguidament dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 

mateix període :  

 

- El dissabte dia 21 de desembre va visitar les instal·lacions del CNO. Al vespre 

va presenciar l’espectacle P9 de la Companyia Eva Durban al Teatre Principal 

 

- El diumenge dia 22 va anar a felicitar a una resident de la Caritat centenària. A 

la tarda va anar a veure Playback de l'hospital. Seguidament va assistir a la 

cantada de corals d’Olot que es va celebrar als Caputxins i després va anar a 

visitar el pessebre vivent de Sant Roc. 

 

- El dilluns dia 23 va anar a la tarda va assistir al cagatió de la residència 

Montsacopa 

 

- El dia de Nadal va anar a felicitar les festes a la residència Parc Nou i 

seguidament a la residència de la Caritat i del Tura. 

 

- El dia de Sant Esteve va assistir al Concert de sardanes de Sant  Esteve i 

posteriorment va anar a veure  el poema de nadal dels Catòlics 

 

- El mateix dia 27, va fer el lliurament dels premis del torneig de bàsquet. 

 

- El dissabte dia 28 va anar a veure els Pastorets dels Catòlics i el diumenge dia 

29 va anar a veure els Pastorets de l’Orfeó. 

 

- El dimarts dia 31 va anar a donar el tret de sortida de la tradicional cursa de 

Sant Silvestre al barri de de Sant Roc. 

 

- El dijous dia 2 de gener va anar a visitar el campament reial a la Plaça Clarà. 

 

- El divendres dia 3 va anar a visitar el Patge Reial al barri dels Desemparats  

 

- El dissabte dia 4 de gener va assistir va assistir a la inauguració de l’exposició 

de Miquel Bosch Pla a la seu de l’àmbit Sant Lluc i seguidament va anar al 

Concert de Nadal al Teatre Principal. 

 

- El diumenge dia 5 va anar a fer l’entrega de la clau de la ciutat a Ses Majestats.  

 

- El divendres dia 10 va rebre al nou ambaixador Xavier Bolós i a la tarda va anar 

a la preestrena del documental “Parícutin” 
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- El dissabte dia 11 va participar en l’obertura de la Jornada inclusió Xapeicat  

 

- El diumenge dia 12 va anar a donar la sortida a la Marxa Nadalenca de la Plaça 

Catalunya i després va fer el lliurament de premis de pessebrisme al Casal 

Marià 

 

- El divendres dia 17 va rebre als exalcaldes i posteriorment va assistir a la festa 

de jubilació de la Roser Ferrés. 

Al vespre va anar a la celebració dels actes del 40 aniversari de  Rialles i a la 

nit va anar a veure l’obra de teatre La dona del 600. 

 

- El dissabte dia 18 va fer el lliurament dels trofeus de campionat de gimnàstica 

artística. Al vespre va assistir a l’acte organitzat pels Marrintxos amb motiu del 

seu 20 aniversari. 

 

- El diumenge dia 19 va anar a veure l’obra de teatre Quàntic o l’increïble 

experiment de la Valentina, al Teatre Principal. 

 
 

3. – DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2019LDEC003538 a 2020LDEC000088. 
 
Intervé el Sr. Granados. En referència al decret 2019LDEC003591 d’estimar el recurs 
de reposició i anul·lar liquidació plusvàlua (acredita pèrdua). Voldríem saber quina 
documentació aporta una persona que vol acreditar aquesta baixa de valor i com es 
pot acreditar. 
 
Intervé la Sra. Torras. Va sorgir una nova disposició que deia que quan no es podria 
acreditar l'increment de valor, si la plusvàlua era negativa i no hi havia hagut un guany,  
aquesta  quedava sense efecte. Com que la llei no era massa clara, l’Ajuntament va 
optar per allà on ho puguem veure i que un ciutadà ens diu que no hi ha hagut 
increment de valor, en aquell be que s'ha venut i  que havia comprat o que havia 
heretat un temps enrere, vam deixar les plusvàlues ens suspens. Pensant que més 
endavant s’acreditaria o podia haver-hi una manera més clara de poder-ho tornar a 
recuperar. I això, és el que hem fet ara. Per això, veuran que hi han plusvàlues que 
havíem deixat en suspensió dient que no es podria cobrar aquesta plusvàlua perquè 
no ha tingut increment de valor. Es demana l’escriptura compra-venda i si tenim algun 
dubte i estem d’acord amb APIS que ens donen una valoració dels habitatges, llavors 
seguim endavant  amb les que sí veiem que s’ha de girar una quantitat i en canvi, 
desestimen totes les altres i que quedin ja suspeses. Encara ara, ha sortit sobre la 
plusvàlua,  que hi pot haver un increment de valor, però, aquest increment de valor 
que hi hagi quan tu vas a liquidar la part que estàs liquidant pot ser que sigui més alt 
que els guanys que tu has tingut. 
Ens aquests casos s’està mirant com es poden resoldre i es deixen en suspens perquè 
estem pendent de dir què es podrà cobrar i què es podrà acabar liquidant. Per això 
veuran plusvàlues 
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Intervé el Sr. Granados. En referencia al decret que parla d’aprovar treballs de repàs i 
de decoració de la coberta d’un local social de Sant Miquel. Voldríem saber en quina 
partida aniria.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. En la partida de Conservació i Manteniment d'edificis municipals. 
Tot i així, se li confirmarà.  
 
Intervé el Sr. Granados. En referencia al decret que tracta d’un  expedient sancionador 
de l’edifici can Vera demanaria si podria informar-nos més sobre aquest tema.  
 
El regidor d’Urbanisme, Sr. Güell en pren nota. 
 
 

4. - JUNTA DE GOVERN 
 

S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
 

5.1. - DONAR COMPTE PERSONAL EVENTUAL 
 
 
Núm. de referència : X2020002983     
Núm. expedient: SG052020000001 

 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment 
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que 
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, dona compte 
que:  
 
A gener de 2020, l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que estableix l’article 104 bis de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, tal com recull el següent quadre: 
 

Personal eventual màxim 

segons art. 104 bis 
7 

Personal eventual contractat 

a gener de 2020 
 

                  1 

Adscripció 
 

Serveis Generals 

 
 
I el ple se’n dona per assabentat. 
 
 

5.2. - INFORME DE MOROSITAT TRIMESTRAL 
 
 
 
Núm. de referència : X2020002988     
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Núm. expedient: TR032020000001 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’informe sobre morositat, que ara es transcriu, emès per la Tresorera 
d’aquest Ajuntament:  
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, 
DURANT EL QUART TRIMESTRE DE 2019. 

 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 

 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 

 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de 
22 de desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que 
s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la 
data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o 
serveis prestats fins a la data del pagament material per part de l’administració.  
 
Aquest informe és referit al quart trimestre natural de 2019, i detalla el volum total de 
pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 

 
En resum: 

 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 
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PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre factura 35.59 30.49 29.69 31.48 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 24.60 17.83 16.77 18.65 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 4.374.060,89 2.659.993,42 2.408.138,54 2.739.411,17 

PENDENTS (a la fi del trimestre)     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 22.86 19.05 18.34 11.41 

termini mig pendent a la fi del trimestre (des de conform.) 8.46 9.26 11.70 3.74 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 396.475,05 425.204,17 882.253,42 1.964.369,71 

     

 

 

 

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 

 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre factura 36.14 32.28 32.73 36.36 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 20.76 23.13 19.92 23.43 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 81.630,05 77.716,45 113.692,40 114.674,93 

PENDENTS     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 24.12 15.04 23.84 12.56 

termini mig pendent a la fi del trimestre (des de conform.) 13.87 13.53 12.39 5.37 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 22.735,52 29.668,64 44.005,51 44.620,09 

     

 
IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT) 

 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre factura 32.86 32.55 28.25 28.99 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 20.65 22.74 20.62 19.98 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 96.400,06 104.674,22 111.760,62 101.008,88 

PENDENTS(a la fi del trimestre)     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 15.36 16.66 22.02 9.88 

termini mig pendent a la fi del trimestre (des de conform.) 15.94 14.07 18.78 7.71 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 31.632,41 25.249,10 23.051,83 31.130,55 

     

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 

 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre factura 39.49 32.69 31.25 28.57 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 23.84 21.33 20.36 18.26 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 215.782.- 274.263,11 166.417,30 224.252,41 

PENDENTS (a la fi del trimestre)     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 18.30 19.62 24.96 14.24 

termini mig pendent a la fi del trimestre (des de conform.) 16.24 16.02 5.46 5.41 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 72.114,40 62.223.13 51.322,20 169.806,67 

 
DINAMIG 

 1T 2019 2T 2019 3T 2019 4T 2019 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre factura 35.47 32.79 30.18 25.55 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 24.46 19.45 19.52 13.84 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 295.934,70 142.399,46 81.466,70 297.301,02 

PENDENTS     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 20.61 9.04 11.88 17.62 

termini mig pendent a la fi del trimestre (des de conform.) 13.14 3.08 5.97 6.25 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 60.599,93 22.786,42 16.984,86 276.038,72 
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S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment.” 
 
 
Intervé Sra. Torras. Donaríem compte de dos punt en l'apartat assabentats. El primer,  
donar compte del personal eventual complint amb la normativa d’informar al PLE 
trimestralment del compliment de la limitació de personal eventual del que poden 
disposar els Ajuntaments en funció del seu número d’habitants. L’Alcaldia dona 
compte que a gener del 2020 l’Ajuntament d’Olot té una persona contractada amb 
aquesta condició d’un màxim de set. 
 
El segon és el període mitjà de pagament que donem compte de l'informe de la 
tresoreria de l'Ajuntament sobre el compliment de la llei de morositat dels pagaments 
duts a terme per part de l'Ajuntament i dels seus organismes autònoms al quart 
trimestre del 2019. El promig, de dies de pagament de factures des de la data de 
registre és de 30’87 dies i des de la data de conformitat 18,41 dies.  
 
I el ple se’n dona per assabentat. 
 
 
 

6.1. - PROPOSANT APROVAR EL MODEL DE DECRET D'ADHESIÓ AL 
PROGRAMA INTEGRAL HOLADOMUS 

 
 
Núm. de referència : X2020003017     
Núm. expedient: SG112020000001 

 
Atesa la necessitat de disposar d’un format tipus de decret d’aprovació pel que fa a les 
actuacions emmarcades en el programa “HolaDomus”. 
 
Atès el que disposen el conveni marc, els convenis de desplegament i el reglament de 
funcionament intern pel que fa a la gestió i procediments previstos pel programa 
“HolaDomus”, i 
 
Vistes les aportacions fetes per la Fundació Europace Olot, per l’oficina d’habitatge de 
l’Ajuntament d’Olot i pel Registre de la Propietat d’Olot. 
 
ES PROPOSA: 
 
Aprovar el format de decret d’aprovació pel que fa a les actuacions emmarcades en el 
programa “HolaDomus”. 
 
 
Intervé el Sr. Güell. Es tractaria d'aprovar el model de decret per a totes aquelles 
iniciatives de reforma de domicilis que han passat per l'oficina HOLADOMUS i que es 
beneficien de tot el suport del Programa. El decret serveix per diferenciar les 
sol·licituds d'obres que arriben de l'Ajuntament que segueixen el circuit estandarditzat i 
quines passen pel circuit de HOLADOMUS. 
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Les sol·licituds d’obres d’HOLADOMUS obtindran un finançament i hi ha una afectació 
sobre la propietat. Aleshores el que es pretén amb aquest decret, és deixar constància 
que cal fer la inscripció del registre de la propietat amb el finançament que s'obté del 
programa. I també, es fa constar en aquest model de decret les bonificacions que es 
podent obtenir  
 
Intervé Sra. Roca. Podrem analitzar els perfils de les persones que s'hauran inscrit en 
aquest registre? per tenir un control i que aquest programa no provoqui gentrificació en 
el nucli antic i hi expulsi la gent. 
 
Intervé el Sr. Mir. Ens podrien aclarir dubtes dels punts 2 i 3 que parla en aquesta 
conducció d’afecció registral. En el punt 2, entenem  que la finca tindrà un valor que 
estarà associat a la devolució del finançament del fons social que es doti. I en el tercer, 
si es controlarà que el  finançament no superi el valor de la finca. És a dir, quina part 
del valor de la finca permetrà recuperar el finançament en el cas que no es compleixin 
les condicions del contracte. 
En el punt, 5 aclarir si es controlarà quines persones poden acollir-se a la bonificació 
fiscal. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. El nostre vot serà favorable, és positiu amb la vesant de la 
reforma d’habitatge, per altra banda dir que no veiem que aquest programa  pugui 
canviar el model energètic de la ciutat. Aprofitant això, voldríem demanar que ens 
presentin quines altres polítiques de transició energètica portaran a terme aquest 
mandat.  
Aclarir-nos si s’anirà actualitzant  les persones que han fet consultes i les persones 
que s'han adherit a les línies de finançament i per tant s'hi podria veure una informació 
actualitzada per fer-li un seguiment.  
 
Intervé Sr. Güell. Per tal de respondre a les diferents intervencions. Un cop iniciat el 
programa hi haurà una transmissió de la informació de tots els sol·licitants que hi ha 
hagut, la tipologia de les actuacions, inclús estimació dels beneficis mediambientals 
d'aquestes actuacions, limitació de les emissions de CO2... 
 A mesura que el programa vagi avançant trimestralment o anul·lament ens podem 
trobar i compartirem tota aquesta informació. Pensem que s’inicia una prova pilot 
perquè se’n beneficiï totes les capes socials, recordar que en el pressupost es va dotar 
una partida per a famílies en situació de vulnerabilitat. En qualsevol actuació 
urbanística, hem de veure com contrarestar una possible gentrificació,  una 
acceleració del mercat  que pugui perjudicar l'accés a un habitatge o un habitatge 
digne i ho haurem de controlar. Contestant al Sr. Mir el protocol que es va aprovar 
preveu una sèrie de mecanismes d'avaluació de risc, és a dir, a diferència d'una entitat 
financera nosaltres no estem buscant una rendibilitat econòmica, però sí que l’èxit del 
programa passa perquè el suport econòmic que puguem donar als promotors també 
tingui una solvència i però això també es van dotar aquest fons de garantia social. 
Perquè, en el cas hi hagi hagut algun impagament es pugui subsanar. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 19 vots a favor (11 JxCAT -Junts, 5 ERC i 
3 PSC) i dues abstencions (2 CUP) 
 
 

7.1. - ADJUDICACIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ, 
IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I EL SEGUIMENT DE L'OBRA 

DE L'ESPAI CRÀTER. LOT 1: "CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ". 
 
 
Núm. de referència : X2020002724     
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Núm. expedient: CCS12020000002 

 
El Ple de la Corporació, en sessió  celebrada el 4 de novembre de 2019, va acordar 
iniciar i aprovar l’expedient de contractació administrativa de la “Construcció de l’Edifici 
i urbanització, implementació del projecte museogràfic i el seguiment d’obra de l’Espai 
Cràter”; aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i reguladores de la 
contractació de les mateixes, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació. 
 
La licitació estava dividida en 3 Lots: 
 

Lot 1: Construcció Edifici i Urbanització. 
Lot 2: Implementació Museografia. 
Lot 3: Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les  
          obres. 

 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a diversos 
criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 131, 145, 156 i següents de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre LCSP 
 
El 2 de desembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
participat en a licitació per haver presentat la seva oferta dins el termini establert i en la 
forma pertinent, en relació al Lot 1: Construcció Edifici i Urbanització, les següents 
empreses: 
 
 

NIF NOM UTE 

B17915927 
A17207168 
B17062597 

CONSTRUO CONSTRUCCIONS 
GENERALS, SL 
AGLOMERATS GIRONA , SA 
INSTAL.LACIONS CAPEL, SL 

X 

B17046160 
B17034307 
A17444092 

CONSTRUCCIONS J.PALLÀS, SL 
FLORENCI COS, SL 
JOSEP VILANOVA, SA 

X 

A58467622 CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA  

B64311913 VIALITAT I SERVEIS, SLU  

A17018813 RUBAU TARRES, SAU  

 
 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el 12 de desembre de 2019, acredita la 
recepció de la documentació requerida per la valoració del criteris de judici de valor, i 
es constata la manca de la documentació requerida en format digital (USB o CD) per 
part d’una de les empreses. 
 
La Mesa de contractació, celebrada e 17 de desembre de 2019 es reuneix per una 
revisió de la situació d’exclusió i del resultat de la comprovació es desprèn que el 
redactat del Plec de Clàusules Administratives és clar i concret en relació a aquest 
aspecte i reafirma l’exclusió de RUBAU TARRÉS, SAU. 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12019000036 i  
CCS12020000002, vistos els informes de valoració de les ofertes presentades, i 
l’informe, de data 23 de desembre de 2019 emès pel Sr. Albert Pons Clutaró, com a 
Cap de Secció de Foment i Patrimoni i el Sr. Manel Serrat Juanola i Gemma 
Planagumà Calm, com a Tècnics de l’Àrea d’Infraestructura i Urbanisme, d’acord amb 
el qual proposen l’adjudicació de les obres a favor de l’empresa CONSTRUCTORA 
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DEL CARDONER, SA, havent obtingut la major puntuació dels diferents criteris a 
valorar de la licitació. 
 
D’acord amb els mencionats informes la Mesa de contractació, en sessió celebrada el 
27 de desembre de 2019 va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 
contracte a favor de l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA per la seva 
oferta més avantatjosa. 
 
D’acord amb l’article 150.2 de la LCSP i amb la clàusula 25 del plec de clàusules 
administratives particulars  reguladores de la contractació, per decret de l’Alcaldia de 
data 30 de desembre de 2019 (S2019030377) , es va requerir a l’empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA per tal que presentés la documentació 
prèvia a l’adjudicació del contracte. 
 
La notificació de l’esmentat requeriment es va efectuar en data 27 de desembre, i 
l’empresa va presentar la documentació dins el termini corresponent (Registre 
d’Entrada núm. E20200001134 de data 16/01/2020) 
 
Vist que l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA ha donat compliment al 
requeriment esmentat dins el termini establert a l’efecte. 
 
De conformitat amb els punts 3 de l’article 150 i els punts 1 i 2 de l’article 151 de la 
LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte d’obra per a la contractació “Construcció de l’Edifici 
i Urbanització, implementació del projecte museogràfic i el seguiment de l’obra de 
l’Espai Cràter”.- Lot 1: Construcció Edifici i Urbanització .- a favor e l’empresa 
CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, amb NIF  A-58.467.622, pel preu de tres 
milions seixanta-quatre mil quatre-cents vint-i-un euros amb deu cèntims (3.064.421,10 
€), IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en dos milions cinc-cents trenta-dos mil cinc-cents 
setanta-nou euros amb quaranta-dos cèntims (2.532.579,42€) de pressupost net i cinc-
cents trenta-un mil vuit-cents quaranta-un euros amb seixanta vuit cèntims (531.841,68 
€) d’ IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
L’import de la despesa es distribuirà amb les següents anualitats: 
 

Pressupost 2020:   2.145.094,77 € , IVA inclòs.  
Pressupost 2021:      919.326,33 € , IVA inclòs. 
 

La despesa anirà amb càrrec a les següent partida:  2020 140 333 63208 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despeses 20140  333  63208 2145094.77 ACTUACIONS ESPAI CRATER 
(OBRA) (PR20-290394,80) 

100 001 001 001 000 000 

 

   
 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 
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Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, que han determinat l seva 
selecció davant les restants ofertes presentades, queden detallades en els informes de 
valoració dels diferents criteris d’adjudicació degudament puntuats, essent els 
següents: 
 
 
 

 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el Plec de Prescripcions Tècniques reguladores 
de la contractació , aprovat pel Ple de data 4 de novembre de 2019 . 
 
Tercer.- El termini d’execució del les obres serà de 15 mesos, comptats a partir de la 
signatura del contracte. 
 
Quart.- El termini de garantia serà de 4 anys,  d’acord amb l’oferta de l’adjudicatària. 
 
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres anirà a càrrec de l’empresa COLOMER-
RIFÀ, SLP 
 
Sisè.- El responsable del contracte és el Sr. Xevi Collell Colomer, Tècnic de l’Àrea 
d’Alcaldia. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
pres part del procediment. 
 
Vuitè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant 
de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 151.1 LCSP 
 
Novè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que passats 15 dies hàbils, a comptar del 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per 
a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 LCSP. 
 
Desè .- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació 
signi el corresponent contracte. 
 
Onzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 14 vots a favor (11 JxCAT- JUNTS i 3 
PSC) i 7 vots en contra (5 ERC i 2 CUP) 

NOM SOBRE 
 2 

SOBRE  
3 

TOTAL 

UTE - CONSTRUO CONSTRUCCIONS GENERALS, 
SL / AGLOMERATS GIRONA , SA / INSTAL.LACIONS 
CAPEL, SL 

19,2 68,67 87,87 

UTE - CONSTRUCCIONS J.PALLÀS, SL / FLORENCI 
COS, SL / JOSEP VILANOVA, SA 

22,6 64,60 87,20 

CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA 27,5 69,87 97,37 

VIALITAT I SERVEIS, SLU 20,3 66,41 86,71 



Mod ACTS_DP06 

 
 
 
7.2. - ADJUDICACIÓ CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ, IMPLEMENTACIÓ 

DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I EL SEGUIMENT DE L'OBRA DE L'ESPAI 
CRÀTER. LOT 2 : "IMPLEMENTACIÓ MUSEOGRAFIA". 

 
 
 
Núm. de referència : X2020000769     
Núm. expedient: CCS12020000001 

 
 
El Ple de la Corporació, en sessió  celebrada el 4 de novembre de 2019, va acordar 
iniciar i aprovar l’expedient de contractació administrativa de la “Construcció de l’Edifici 
i urbanització, implementació del projecte museogràfic i el seguiment d’obra de l’Espai 
Cràter”; aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i reguladores de la 
contractació de les mateixes, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació. 
 
La licitació estava dividida en 3 Lots: 
 

Lot 1: Construcció Edifici i Urbanització. 
Lot 2: Implementació Museografia. 
Lot 3: Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les  
          obres. 

 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a diversos 
criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 131, 145, 156 i següents de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre LCSP 
 
El 2 de desembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
participat en a licitació per haver presentat la seva oferta dins el termini establert i en la 
forma pertinent, en relació al Lot 2:  Implementació Museografia, les següents 
empreses: 
 
 

NIF NOM UTE 

B64589682 
B65435695 

EXPOMON PRODUC. I MUNTATGES, SL 
INTEGRACIÓ, DISTRIB. I ENGINYERIA 
ESCÈNICA, SL 

X 

B60557659 INDISSOLUBLE, SL  

B61566774 STOA PROPOSTES CULTURALS I 
TURÍSTIQUES, SL 

 

 
 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el 12 de desembre de 2019, acredita la 
recepció de la documentació requerida per la valoració del criteris de judici de valor 
 
D’acord amb els antecedents obrants a l’expedient CCS12019000036 i 
CCS12020000001, vistos els informes de valoració de les ofertes presentades, i 
l’informe, de data 23 de desembre de 2019 emès pel Sr. Xevi Collell Colomer , Tècnic 
responsable del projecte, d’acord amb el qual es proposa l’adjudicació de la 
Implementació del projecte de Museogràfic de l’Espai Cràter a l’empresa 
INDISSOLUBLE, SL, havent obtingut la major puntuació dels diferents criteris a valorar 
de la licitació. 
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D’acord amb els mencionats informes la Mesa de contractació, en sessió celebrada el 
27 de desembre de 2019 va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del 
contracte a favor de l’empresa INDISSOLUBLE, SL per la seva oferta més avantatjosa. 
 
D’acord amb l’article 150.2 de la LCSP i amb la clàusula 25 del plec de clàusules 
administratives particulars  reguladores de la contractació, en data 30 de desembre de 
2019, (S20190030376) es va requerir a l’empresa INDISSOLUBLE, SL amb NIF: 
B60557659 per tal que presentés la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte. 
 
La notificació de l’esmentat requeriment es va efectuar en data 27 de desembre, i 
l’empresa va presentar la documentació dins el termini corresponent.(R.E 
E2020001309 de data 20/01/2020) 
 
Vist que l’empresa INDISSOLUBLE, SL va donar compliment al requeriment esmentat 
dins el termini establert a l’efecte. 
 
De conformitat amb els punts 3 de l’article 150 i els punts 1 i 2 de l’article 151 de la 
LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de subministraments i serveis de la “Construcció de 
l’Edifici i Urbanització, implementació del projecte Museogràfic i el seguiment de l’Obra 
de l’Espai Cràter” Lot 2. Implementació de la Museografia ,  a favor de 
“INDISSOLUBLE, SL”  amb NIF: B60557659, pel preu de un milió noranta-set mil 
cent-set euros (1.097.107,00 €)  Iva inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en nou-cents sis mil set-cents euros ( 906.700,0 €) de 
pressupost net i cent noranta mil quatre-cents set euros (190.407,00 €) d’ IVA calculat 
amb un tipus del 21%. 
 
L’import de la despesa es distribuirà amb les següents anualitats: 
 

Pressupost 2020:   767.974,90 €, IVA inclòs. 
Pressupost 2021:   329.132,10 €, IVA inclòs. 
 

La despesa anirà amb càrrec a la següent partida: 2020 140 333 63209 “actuacions 
Espai Cràter” 
 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

20140  333  63209 767974.90 ACT. ESPAI CRATER (ESPAI 
MUSEOGR) PR20-140629,9 

100 001 001 001 000 000 

 

Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, que han determinat l seva 
selecció davant les restants ofertes presentades, queden detallades en els informes de 
valoració dels diferents criteris d’adjudicació degudament puntuats, essent els 
següents: 
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Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques , aprovat pel Ple 
de data 4 de novembre de 2019. 
 
Tercer.- El termini d’execució del les obres serà de 17 mesos, comptats a partir de la 
signatura del contracte. 
 
Quart.- El termini de garantia serà de 6 anys,  d’acord amb l’oferta de l’adjudicatària. 
 
Cinquè.- La direcció tècnica de les obres anirà  de l’empresa COLOMER-RIFÀ, SLP. 
 
Sisè.- El responsable del contracte és el Sr. Xevi Collell Colomer, Tècnic de l’Àrea 
d’Alcaldia. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
pres part del procediment. 
 
Vuitè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant 
de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 151.1 LCSP 
 
Novè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que passats 15 dies hàbils, a comptar del 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per 
a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 LCSP. 
 
Desè .- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació 
signi el corresponent contracte. 
 
Onzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 14 vots a favor (11 JxCAT- JUNTS i 3 
PSC) i 7 vots en contra (5 ERC i 2 CUP) 
 
 
7.3. - ADJUDICACIÓ CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ, IMPLEMENTACIÓ 
DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I SEGUIMENT DE L'OBRA ESPAI CRÀTER. LOT 

3: DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE SEGURETAT I CONTROL DE 
QUALITAT DE L'OBRA 

 
 
Núm. de referència : X2020002816     
Núm. expedient: CCS12020000003 

 

NOM SOBRE 
 2 

SOBRE  
3 

TOTAL 

INDISSOLUBLE, SL 30,50 65,54 96,04 

STOA PROPOSTES CULTURALS I TURÍSTIQUES, SL 28,00 61,87 89,87 

EXPOMON PRODUC. I MUNTATGES, SL 
INTEGRACIÓ, DISTRIB. I ENGINYERIA ESCÈNICA, SL 

25,00 66,00 91,00 
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El Ple de la Corporació, en sessió  celebrada el 4 de novembre de 2019, va acordar 
iniciar i aprovar l’expedient de contractació administrativa de la “Construcció de l’Edifici 
i urbanització, implementació del projecte museogràfic i el seguiment d’obra de l’Espai 
Cràter”; aprovar el Plec de Clàusules Administratives Particulars i reguladores de la 
contractació de les mateixes, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació. 
 
La licitació estava dividida en 3 Lots: 
 

Lot 1: Construcció Edifici i Urbanització. 
Lot 2: Implementació Museografia. 
Lot 3: Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les  
          obres. 

 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a diversos 
criteris de valoració de les ofertes, en virtut dels articles 131, 145, 156 i següents de la 
Llei 9/2017 de 8 de novembre LCSP 
 
El 2 de desembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, havent 
participat en a licitació per haver presentat la seva oferta dins el termini establert i en la 
forma pertinent, en relació al Lot 3: Direcció d’execució, coordinació de seguretat i 
control de qualitat de les obres. 
 

1. PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP amb NIF B17930157  
2. BRAMON SITJÀ I ASSOCIATS, SLP amb NIF B17585290  
3. ARQ-TEC ASSOCIATS, SCP amb NIF J61720678  
4. QESTUDI 29 ASSESSORAMENT TÈCNIC, SL amb NIF B64404494  
5. COLOMER RIFÀ, SLP amb NIF B58082934  
6. TALLER 10 ARQUITECTURA I GESTIÓ, SLP, amb NIF B67102855  

 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el 10 de gener de 2020 desembre de 
2019, acredita la recepció de la documentació i l’acceptació de la totalitat de les 
proposicions. 
 
La Mesa de Contractació, en sessió celebrada el 14 de gener de 2020, acredita la 
recepció de la documentació requerida per la valoració del criteris d’aplicació de 
fórmula. 
 
D’acord amb els antecedent sobrants a l’expedient CCS12019000036 i 
CCS12020000003, vistos els informes de valoració de les ofertes presentades, i 
l’informe, de data 14 de gener de 2020 emès per la Sra. Gemma Planagumà Calm, 
Tècnica d’Infraestructures i Urbanisme, d’acord amb el qual es proposa l’adjudicació 
de la Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les obres a 
l’empresa COLOMER RIFÀ, SLP amb NIF B58082934, havent obtingut la major 
puntuació dels diferents criteris a valorar de la licitació. 
 
D’acord amb els mencionats informes la Mesa de contractació, en sessió celebrada el 
16 de gener de 2020 va proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte a 
favor de l’empresa COLOMER RIFÀ, SLP , per la seva oferta més avantatjosa. 
 
D’acord amb l’article 150.2 de la LCSP i amb la clàusula 25 del plec de clàusules 
administratives particulars  reguladores de la contractació, en data 17 de gener de 
2020,(S20200000785) es va requerir a l’empresa COLOMER RIFÀ, SLP amb NIF: 
B58082934 per tal que presentés la documentació prèvia a l’adjudicació del contracte. 
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La notificació de l’esmentat requeriment es va efectuar en data 16 de gener de 2020, i 
l’empresa va presentar la documentació dins el termini corresponent. 
 
Vist que l’empresa COLOMER RIFÀ, SLP va donar compliment al requeriment 
esmentat dins el termini establert a l’efecte. 
 
De conformitat amb els punts 3 de l’article 150 i els punts 1 i 2 de l’article 151 de la 
LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte de serveis de la “Construcció de l’Edifici i 
Urbanització, implementació del projecte Museogràfic i el seguiment de l’Obra de 
l’Espai Cràter” Lot 3. Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat 
de les obres, a favor de COLOMER RIFÀ, SLP amb NIF: B58082934, pel preu de 
setanta-sis mil cinc-cents cinquanta-un euros amb un cèntim (76.551,01€) IVA inclòs. 
 
Aquest import es desglossa en seixanta-tres mil dos-cens seixanta-cinc euros amb 
trenta cèntims (63.265,30 €) de pressupost net i tretze mil dos-cents vuitanta-cinc 
euros amb setanta-un cèntims (13.285,71 €) d’ IVA calculat amb un tipus del 21%. 
 
L’import de la despesa es distribuirà amb les següents anualitats: 
 

Pressupost 2020:   45.030,01 €, IVA inclòs. 
Pressupost 2021:   31.521,00 €, IVA inclòs. 
 

La despesa anirà amb càrrec a la següents partida on es traspassarà el romanent de 
la partida 19 140 151 64004. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despeses 99999 45030.01 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 
Atès el caràcter plurianual de la despesa, la seva autorització o realització se 
subordina al crèdit que per a cada exercici autoritzin els respectius pressupostos 
municipals. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, que han determinat l seva 
selecció davant les restants ofertes presentades, queden detallades en els informes de 
valoració dels diferents criteris d’adjudicació degudament puntuats, essent els 
següents: 
 

 Oferta Exp. 
Dir. 

Exp. 
SS 

TCQ 

1.- COLOMER RIFÀ, SLP 50,00 30 0 5 

2.- ARQ-TEC ASSOCIATS, SCP 46,30 5 2 5 

3.- PLANA HURTÓS ENGINYERS, SLP 46,30 0 0 5 

4.- QESTUDI 29 ASSESSORAMENT, SLP 37,22 30 8 5 

5.- TALLER 10 ARQUITECTURA I GESTIÓ, SLP 31,48 30 0 5 

6.- BRAMON SITJÀ I ASSOCIATS 24,93 0 0 5 

 
Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
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Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques reguladores  
de la contractació, aprovat pel Ple de data 4 de novembre de 2019 . 
 
Tercer.- El termini d’execució del les obres serà el de les obres al qual queda vinculat, 
més el termini de lliurament del certificat final de l’obra, de les certificacions i liquidació 
final de l’obra executada i de col·laboració amb la direcció de l’obra pel lliurament de la 
documentació final aportant el resultat del control realitzat. 
 
Quart.- La direcció tècnica de les obres anirà a càrrec del Sr. **** i la Coordinació de 
Seguretat i Salut anirà a càrrec del Sr. **** de ambdós desenvolupen les tasques per 
part de COLOMER-RIFÀ, SLP 
 
Cinquè.- El responsable del contracte és el Sr. Xevi Collell Colomer, Tècnic de l’Àrea 
d’Alcaldia. 
 
Setè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
pres part del procediment. 
 
Vuitè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant 
de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 151.1 LCSP 
 
Novè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que passats 15 dies hàbils, a comptar del 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per 
a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 LCSP. 
 
Desè .- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació 
signi el corresponent contracte. 
 
Onzè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Intervé la Sr. Torras. Aquesta licitació està dividida en tres Lots que es corresponen a 
les 3 propostes que es presenten. El número 1 (Construcció i  Urbanització),el dia 2 de 
desembre va finalitzar el termini de presentació d'ofertes. Una vegada comprovada 
tota la documentació es constata la manca de la documentació requerida en format 
digital per part d'una de les empreses licitadores i que ha estat motiu d'exclusió, tal 
com establia el plec de clàusules administratives i finalment després de fer totes les 
comprovacions i totes les valoracions l'empresa que va obtenir la major puntuació dels 
diferents criteris a valorar de la licitació és l'empresa Constructora del Cardoner per un 
import de 3 .064.421,10 (2.145.094,77€ per l’any 2020 i 919.326,33€ per l’any 2021). 
El lot núm. 2 (Implementació museogràfica) es va acabar el plaç de presentació el dia 
2 de desembre. Es proposa l'adjudicació del contracte a l'empresa Indissoluble SL per 
l'import 1.097.107€ ( 767.974,90€ per l’any 2020 i 329.132,10€ per l’any 2021).  
Finalment  el lot número 3 ( Direcció d'execució, coordinació de seguretat i control de 
qualitat de les obres). S'adjudica el contracte a l’empresa Colomer Rifà SLP per un 
import de 76.551,01 (45.030,01€ per l’any 2020 i  31.521€ per l’any 2021). Tota la 
informació necessària que justifica aquestes adjudicacions la poden trobar perquè està 
publicada en el perfil del contractant de l'Ajuntament.  
 
Intervé el Sr. Riera. Per nosaltres cal una revisió de l'espai museístic d'aquesta ciutat 
sobretot pel que fa al Museu de volcans, però no calia un espai nou. Aquest nou 
equipament és innecessari, no neix de cap demanda social i la finalitat que té és 
bàsicament turística substituint l'actual museu que ha quedat en desús o que ha 
quedat oblidat. Seguim sense tenir una proposta clara de què quin us tindrà l'antic 
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espai. Creiem que aquesta inversió milionària d’aquestes obres en aquest moment de 
crisis no és una prioritat. Així doncs, votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres votarem a favor perquè és un bon projecte per la ciutat, 
un projecte de futur per la ciutat i sobretot per al Barri Vell de la ciutat. Algunes 
observacions que volíem fer sobre l’aprovació de l’adjudicació: En el primer lot, on 
s’adjudica a l’empresa Cardoner SA, en el plec de clàusules ells fan una aposta 
important de més de 6.000 euros per la qualitat del projecte, per a millores de 
qualitat... Seria interessant que quedés clar en què i com s'invertiran aquests diners. 
Sobretot en aquest episodi de pluja que hem passat hem vist un dèficit important 
d’algun edifici municipals de la ciutat en quan a degoters o problemes de patologia en 
d’altres. Doncs, des de la nostra posició demanem que sigui una obra que hi hagi un 
seguiment important i que aquests diners que  l'empresa destinarà a millorar temes de 
qualitat  que realment sigui així. Pel que fa  l'execució de les obres demanem que 
quedi clar aquest seguiment que ha de fer l'Ajuntament, des dels seus tècnics 
municipals i el regidor que sigui nomenat per a fer aquest seguiment: El trànsit del 
carrer Macarnau durant la realització de les obres, sobretot en hores punta.  
L'aprofitament dels materials que s'hauran de retirar de les obres, és evident que aquí 
hi haurà una quantitat important de runes de grava volcànica que es pot utilitzar per 
altres obres o modificacions de camins o carreteres.  Plantejant per modificar el POUM 
perquè no coincideix en alguns aspectes en el projecte com transit c. Macarnau o 
l’accés a l’Espai Crater amb un pas d’accés des del Firal, perquè quedi més ben 
connectat amb la ciutat. En quant al projecte museístic, cal donar més importància a la 
referència i humanització del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa. 
L’activitat agrària, activitat forestal, l’aprofitament d’aquests espais amb la fauna, la 
flora i aspectes de geologia que caldria incidir. Ens agradaria formar part d'una 
comissió de seguiment de les obres per tirar endavant aquest projecte important per la 
ciutat. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Valorem positivament i posem en valor la feina que fan els 
tècnics de l'Ajuntament perquè aquests procediments de contractació siguin 
completament transparents. La postura d'Esquerra Republicana sobre el projecte 
Espai Cràter és clara i per tant nosaltres hi votarem en contra.  Aclarir que no vol dir 
però que estiguem  en contra del procediment i que entenguem que hi pugui haver 
irregularitats. Pensem que el  projecte, ara mateix, és un error, no és una prioritat de la 
ciutat, darrera  no té un model  turístic definit i la seva ubicació tampoc la veiem clara i 
no creiem que això l'ajudi a arreglar un dels problemes de la ciutat  que és el del Barri 
Vell.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. En primer lloc, Sr. Riera és veritat, no està decidit encara què es 
farà a la Torre Castanys,  l’espai del Museu dels Volcans. Tenim diverses idees que 
compartirem en el moment que pensem quina és la millor decisió abans que es posi en 
funcionament el nou equipament a l'estiu del 2021.  Sobre totes les observacions que 
va fer el Sr. Guix coincideixo pràcticament en totes, estarem atents a fer un seguiment 
de l'obra i  aquest control de la qualitat. Tot el que té a veure acopis de material i la 
utilització de la greda, tot això està  contemplat,, per això tenim aquest tercer bloc del 
control i seguiment de l'obra.  I em comprometo a formar la comissió de seguiment i 
que teníem pensat formar, inclòs aquells grups que hi estant en contra. Estem 
il·lusionats en aquest projecte que van iniciar fa 6 anys i  que aquest febrer ja 
comencem a veure que les màquines entren en funcionament. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 14 vots a favor (11 JxCAT- JUNTS i 3 
PSC) i 7 vots en contra (5 ERC i 2 CUP) 
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8.1. - PROPOSANT APROVAR EL CONVENI AMB LA FUNDACIÓ BARCELONA 
MOBILE WORLD CAPITAL FOUNDATION EN EL MARC DE L'ESDEVENIMENT 

"MOBILE WEEK OLOT 2020" 
 
Núm. de referència : X2020003020     
Núm. expedient: SG102020000002 

 

Un total de 15 ciutats, entre elles Olot, participarà de la Mobile Week Catalunya 2020, 
després de la convocatòria feta per Mobile World Capital Barcelona (MWCapital) i la 
Generalitat per sumar-se a la segona edició d’aquesta iniciativa. 

L’Ajuntament d’Olot ha promogut la candidatura que compta amb la implicació d’altres 
institucions, empreses i entitats. La programació del “Mobile Week Olot 2020” s’iniciarà 
el dimarts 18 de febrer i finalitzarà el dijous 20. Diferents espais de la ciutat acolliran 
l’Esdeveniment que es centrarà en l’Educació, la Innovació, la Sostenibilitat com a 
eixos principals.    

L’Ajuntament d’Olot té voluntat de col·laborar en el Mobile Week Catalunya 2020 
conjuntament amb institucions públiques per promoure la generació de sinèrgies, 
donar la màxima difusió i repercussió de l’esdeveniment i afavorir la integració 
d’iniciatives.  
 
Vist l’expedient SG102020000002 i la proposta de conveni, que serveixen de motivació 
per a la present proposta, es proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la signatura del conveni i els annexos amb la Fundació Barcelona 
Mobile World Capital Foundation en el marc de l’esdeveniment “Mobile Week Olot 
2020”. 
 
Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per fer les gestions per al compliment i 
desenvolupament d’aquests acords i per signar el conveni de col·laboració amb la 
Fundació Barcelona Mobile World Capital Foundation per al desenvolupament de la 
“Mobile Week Olot 2020”. 
 
Tercer.- Designar al Sr. Agustí Arbós Torrent, regidor d’Innovació i Tecnologia de 
l’Ajuntament d’Olot, com a interlocutor amb la Fundació Barcelona Mobile World 
Capital Foundation dins de la “Mobile Week Olot 2020”. 
 
Quart.- Designar la Sra. Imma Muñoz Díaz, regidora de Participació de l’Ajuntament 
d’Olot, i la Sra. Mª Assumpció Camps Bosch, regidora d’Educació de l’Ajuntament 
d’Olot perquè junt amb el regidor d’Innovació i Tecnologia de l’Ajuntament d’Olot, Sr. 
Agustí Arbòs Torrent, esdevinguin membres de la Comissió de Seguiment de “Mobile 
Week Olot 2020”. Així mateix, es designa la Sra. Imma Muñoz Díaz perquè exerceixi 
les funcions de secretaria d’aquesta Comissió.  
 
 
Intervé el Sr. Arbòs. 15 ciutats de tot Catalunya entre elles Olot, participarem en 
aquest esdeveniment a tot Catalunya presentant programacions diverses de molt 
nivell. Que Olot en formi part ha de ser un motiu de satisfacció per a tots nosaltres i és 
una gran oportunitat per veure quin rol agafarà la tecnologia i la innovació en la nostra 
ciutat del futur.  A través de múltiples col·laboracions amb institucions públiques i 
entitats privades, presentem a Olot unes diades plenes de contingut  per a tots els 
públics. No només dirigits en l'àmbit professional sinó també a tota aquella gent que 
potser no té tant de coneixement i que segur que li serà de molt interès veure debats, 
xerrades, tallers i activitats de tot tipus.  Posar en valor la gran feina de la gent que hi 
ha col·laborat, des de des d'entitats públiques, privades, tot el  teixit empresarial, 
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institucional i de particulars que destaquen en aquest àmbit de la nostra comarca i de 
la nostra ciutat. 
A partir d’aquest conveni,  ens posarem en contacte amb la Fundació de Barcelona i 
posarem en comú quins criteris de comunicació seguirem per després presentar  la 
programació al detall d'aquestes jornades. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La  concreció del programa Mobile Week. El primer pas és 
signar el conveni i a partir d’aquí hi haurà una comunicació conjunta de les 15 ciutats, 
per explicar la programació que ja està feta. 
 
 Intervé la Sra. Roca. Està molt bé aquesta iniciativa, però no ens motiva. No obstant, 
després deixeu escapar iniciatives locals com la Volcànica Land Party que van haver 
de marxar a Besalú perquè aquí no vam trobar el recolzament institucional que 
necessitaven. Per tant,  ens abstindrem  perquè no sabem la programació  i no podem 
aprovar un conveni en el qual no sabem el contingut.  
 
Intervé la Sra. Alegre. Estem d'acord en què la ciutat es promocioni i que l'Ajuntament 
posa al servei dels ciutadans diverses activitats interessants a nivell d'educació, 
Innovació i sostenibilitat. Però ens agradaria tenir més informació sobre quines són 
aquestes activitats, quines són les entitats que hi participen i quin cost té pel consistori. 
De totes maneres donarem un vot de confiança i votarem a favor de signar el conveni.  
 
Intervé el Sr. Quintana.  El nostra vot serà l’abstenció, en el sentit que no tenim una 
concreció del conveni. Està molt bé aquestes iniciatives però potser hauríem de ser 
congruents i marcar unes prioritats en aquestes innovacions tecnològiques i aplicar-ho 
per exemple a la pagina web de l’Ajuntament i en noves tecnologies per ser més 
propers i ser més transparents amb els ciutadans d’Olot  
 
Intervé el Sr. Arbòs. A nivell de costos no els puc dir l'exactitud perquè no tinc els 
números però no arribarà als 4.000€. Pel que fa la web segueix sent una prioritat; 
Organitzar aquest esdeveniment no influeix en cap cas a relantir el procés de 
construcció de la web.  A nivell informàtic la web està a punt. A nivell de continguts 
estem molt avançats i queda  molt poca cosa. Però arribats aquest punt, han  surtin 
noves idees i no podem deixar perdre l'oportunitat de fer-ho el màxim bé possible i ens 
va semblar que si havíem d'allargar una mica més el temps era positiu, si després el 
resultat era beneficiós per a la gent que la visitarà i que se sentirà més còmode amb 
totes aquestes aportacions que ens estan fent i estic convençut que serà una web molt 
bona per a l'Olot que agradarà molt la ciutadania amb una Interface molt agradable per 
a tothom. Quan tinguem a punt els proposaré de reunir-nos per si volem fer algunes 
aportació a nivell de contingut.  
 
Intervé el Sr. Quintana. No ens agradaria fer les últimes aportacions sinó agradaria fer 
totes les aportacions que poguéssim. Per tant si ens agradaria poder tenir algun tipus 
d'intercanvi i poder veure cap on va.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. No hi ha cap problema que organitzem una reunió per poder 
parlar de la web. Ho tindré present. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 14 vots a favor (11 JxCAT- JUNTS i 3 
PSC) i 7 abstencions (5 ERC i 2 CUP) 
 
 

9.1. - LLOGUER CARRER CARNISSERIES 3.- PROPOSANT CONVALIDAR 
ACORD APROVACIÓ PAGAMENT ADQUISICIÓ LOCAL 
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Núm. de referència : X2018013484     
Núm. expedient: URG42018000002 
 

Vist que pel Ple de la Corporació de data 17 de gener de 2019 es va adoptar, entre 
d’altres, l’acord aprovar l’exercici del dret d’opció de compra de l’immoble situat al 
carrer carnisseries, 3.  
 
Vist que la Junta de Govern Local de data 27 de desembre de 2019 va adoptar, entre 
d’altres, l’acord de satisfer a la Comunitat de béns GUELL BOSCH CB, representada 
pels senyors **** i ****,  l’import de TRENTA MIL EUROS (30.000€) en concepte de la 
compra del Local comercial situat al número 3 del carrer Carnisseries de la ciutat 
d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- CONVALIDAR l’acord de la Junta de Govern Local de data 27 de desembre 
de 2019 pel qual es va acordar satisfer a la Comunitat de béns GUELL BOSCH CB, 
representada pels senyors **** i ****,  l’import de TRENTA MIL EUROS (30.000€) en 
concepte de la compra del Local comercial situat al número 3 del carrer Carnisseries 
de la ciutat d’Olot. 
 
SEGON.- DONAR per definitivament finalitzat l’expedient d’adquisició. 
 
TERCER.- FACULTAR a l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
Intervé el Sr. Güell. És donar compliment a un acord d’adquisició d'un local comercial 
situat al carrer del carrer Carnisseries número 3; és un local comercial habilitat un punt 
permanent de connexió elèctrica per organitzar esdeveniments a la plaça Major i per 
tant tenir un lloc més accessible i segur  que no a la via publica com fins ara. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 21 vots a favor (11 JxCAT- JUNTS, 5 
ERC, 3 PSC i 2 CUP). 
 
 

10.1. - MOCIÓ DE REBUIG A LA RESOLUCIÓ DE LA JUNTA ELECTORAL 
CENTRAL RESPECTE EL M.H.PRESIDENT DE LA GENERALITAT QUIM TORRA I 

L'EURODIPUTAT ORIOL JUNQUERAS 
 
 
Núm. de referència : X2020002916     
Núm. expedient: SG022020000004 
 
El passat divendres dia 3 de gener de 2020, en un acord, la Junta Electoral Central 
pretén executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra, 
malgrat no haver-hi sentència ferma, i deixar sense efecte la seva credencial de 
diputat electe del Parlament de Catalunya.  
 
Aquesta decisió d’un òrgan administratiu, no judicial, és clarament contrària al que 
determina tant l’Estatut de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya 
respecte els motius de cessament del President del nostre país.  
 
En la mateixa sessió, la Junta Electoral Central també va acordar que l’eurodiputat 
Oriol Junqueras no pot tenir aquesta condició, malgrat la sentència del Tribunal de 
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Justícia de la Unió Europea que va dictaminar en data 19 de desembre de 2019 que 
hauria d’haver pogut recollir l’acta d’eurodiputat i que tenia immunitat per aquesta raó.  
 
Aquestes dues resolucions d’un òrgan administratiu depenent de l’Estat Espanyol 
s’afegeixen a la llarga llista d’electes i institucions del nostre país que pateixen 
persecució per part d’instàncies administratives i judicials de l’Estat espanyol pel sol fet 
de defensar el dret d’autodeterminació de Catalunya.  
Els Ajuntaments catalans i els seus electes també patim aquesta persecució i hem 
estat al costat de les nostres institucions en la denúncia de la persecució judicial i per 
trobar una solució política al procés.  
 
És per això, que el Ple del nostre Ajuntament pren els següents ACORDS:  
 
PRIMER.- Rebutjar la resolució de la Junta Electoral Central per la qual s’intenta 
executar la inhabilitació del M.H. President de la Generalitat Quim Torra i s’ordena la 
retirada de la seva credencial de diputat. L’esmentada resolució vulnera tant l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya com el Reglament del Parlament de Catalunya.  
 
SEGON.- Rebutjar la resolució de la mateixa Junta Electoral Central en què nega la 
condició d’eurodiputat a Oriol Junqueras, malgrat la recent sentència del TJUE en què 
es dictamina que hauria d’haver recollit l’acta d’eurodiputat i, per tant, tindria immunitat 
parlamentària. A més, en data 5 de gener, el Parlament Europeu ha reconegut com a 
eurodiputats al propi Oriol Junqueras, Carles Puigdemont i Toni Comín. 
 
TERCER.- Donar suport a les propostes de resolució aprovades pel Parlament de 
Catalunya el proppassat dia 4 de gener, així com les actuacions que des del Govern 
de la Generalitat i des del Parlament de Catalunya es prenguin per defensar tant els 
drets del President com dels eurodiputats que són a la presó o a l’exili.  
 
QUART.- Instar l’Estat espanyol a trobar una solució política al procés que viu el 
nostre país. S’ha de posar fi a la repressió, la judiciliatzació i la persecució d’electes, 
representants de la societat civil i institucions que, a més de no aportar solucions, 
allunyen l’acord polític.  
 
CINQUÈ.- Reclamar la posada en llibertat dels presos i preses polítics, el lliure retorn 
dels exiliats i exiliades i la plena garantia en l’exercici i defensa dels drets civils i 
polítics dels ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  
 
SISÈ.- Mantenir el compromís com a electes locals a seguir defensant el dret a 
l’autodeterminació de Catalunya, el dret a que siguem els catalans els qui decidim el 
nostre futur per mitjans polítics pacífics i democràtics.  
 
SETÈ.- Comunicar els presents acords a la Presidència del Parlament de Catalunya, a 
la Presidència de la Generalitat de Catalunya, a la Presidència del Congrés dels 
Diputats, a la Presidència del Govern de l’Estat, a la Presidència del Parlament 
Europeu, als municipis agermanats i a les entitats municipalistes de Catalunya. I donar 
a conèixer el contingut d’aquesta moció a la ciutadania del nostre municipi per aquells 
mitjans que es creguin oportuns. 
 
Presenta la Moció la Sra. Muñoz.  Portem a ple la moció de rebuig de la resolució de la 
Junta Electoral Central respecte al Molt Honorable President de la Generalitat Quim 
Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras. Diferents posicionaments i declaracions per part 
d'òrgans administratius i judicials i també per part del Parlament Europeu en aquestes 
darreres setmanes: començant per la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió 
Europea, el dia 19 de desembre. Després, el dia 3 de gener, hi va haver una resolució 
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per part de la Junta Electoral Central. Pocs dies després, concretament el dia 9 de 
gener, el Tribunal Suprem va fer un posicionament també. I en darrer lloc, el dia 10 de 
gener, va haver hi també un canvi de criteri per part del Parlament Europeo. Tota 
aquesta evolució de fets, van motivar que per part de l'Associació Catalana de 
Municipis i també l'Associació de Municipis per la Independència es proposés el text 
d'una moció per poder portar als diferents consistoris i que des de les sessions 
plenàries puguem portar a votació la validesa d'aquesta moció. Avui hem conegut que 
el Tribunal Suprem per unanimitat manté el molt honorable president Quim Torra 
inhabilitat com a diputat. Per part de Junts per Catalunya mostrem el nostre total 
rebuig i la condemna i imperativa de les decisions de la JEC, d'inhabilitar al molt 
Honorable President de la Generalitat Quim Torra i l'eurodiputat Oriol Junqueras, 
malgrat la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aprofitem tal com 
diuen alguns dels acords de la moció per reclamar l'alliberament dels presos i preses 
polítiques i el retorn dels exiliats i les exiliades i seguirem defensant el dret a 
l'autodeterminació i decidir el nostre futur per mitjans pacífics i democràtics. Per tant, 
tal i com ha dit avui el nostre president no ens farem enrere i donarem tot el nostre 
suport a la moció i per descomptat hi votarem a favor.  
 
Intervé el Sr. Riera. Des de la CUP, volem mostrar tota la solidaritat antirepressiva 
amb el president Torra i amb totes les persones que estan injustament empresonades 
o estan exiliades. Denunciem un cop més aquestes limitacions, a aquesta vulneració 
de la llibertat d'expressió per part de l'estat espanyol. No entenem de cap manera, ni 
podem acceptar de cap manera les imposicions de la Junta Electoral cap als mitjans 
de comunicació públics, als ajuntaments i les institucions públiques i creiem que això 
és un despropòsit. No es pot fer política en un estat en el qual s'agafen i es convoquen 
eleccions de forma unilateralment com va passar el 21 de desembre. Ni amb persones 
empresonades. Ni si la via judicial pretén guanyar i imposar allò que és incapaç de 
guanyar a les urnes. El dret a l'autodeterminació i l'amnistia és el principi bàsic 
fonamental d'avançar en la consecució de drets socials, civils i polítics i evidentment 
és l'única manera que hi ha de resoldre aquest conflicte democràtic.  Entenem que 
aquests dos punts: l'amnistia i el dret a l'autodeterminació és una cosa que ha d'estar 
damunt de la taula. Per tant, entenem que si no hi ha això damunt de la taula no hi 
haurà cap tipus de resolució possible. Qui estigui assentat en aquesta taula que tingui 
clar que aquests són els dos punts bàsics fonamentals per poder arribar a alguna cosa  
que vagin més enllà d'aquesta cançó enfadosa, aquest despropòsit, aquesta 
democràcia lowcost. En tot cas, ànims a tots i totes, sobretot els companys i 
companyes de persones represaliades. Ens tocarà mobilitzar-nos i deixar-nos de 
baralles polítiques, intentar dignificar aquestes situació, bàsicament per les persones 
que estant a la presó, a l'exili, pels més de dos milions de persones que van sortir a 
defensar els col·legis electorals i que van votar. Per tots ells creiem que es mereixen 
una resolució. I evidentment tot el respecte pels presidents Quim Torra com Carles 
Puigdemont.  
 
Intervé la Sra. Alegre. Estem d'acord en què la Junta Electoral Central no és 
competent per inhabilitar quelcom quan el procés electoral ja està tancat. I que s'ha de 
trobar una solució política. I en això, està  el nou Govern d'Espanya. Però la resta de 
punts no hi estem d'acord. Per tant ens  abstindrem.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Les clavegueres de l'Estat no es cansen i no tenen límit. 
Però si el president Torra no es cansa que l’inhabilitin per no treure una pancarta, si 
l'Oriol Junqueras no es cansa perquè el condemnin 13 anys per haver fet un 
referèndum. Nosaltres tampoc ens cansarem de denunciar-ho perquè moltes vegades 
des de la impotència i des de la tristesa l'única cosa que et queda en aquests 
moments és denunciar, recórrer als tribunals europeus i intentar fer política.  I per això, 
a sobre la taula de diàleg hi ha aquest dret a l'autodeterminació i la amnistia. Aquesta 
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taula de diàleg l'hem posat al servei del país i per tant no ens cansarem seguirem 
intentant denunciar allà on calgui i seguirem buscant aquestes petites victòries davant 
els tribunals. Amb aquestes petites victòries ens anem acostant el que nosaltres 
pensem que serà el moment en què el Tribunal de Drets Humans digui que tot això ha 
estat una pallassada i una injustícia immensa d'aquestes clavegueres i d'aquest Estat 
espanyol que no es cansa.  
Nosaltres ens hi sumem i així continuarem les vegades que calgui i no només per 
aquests represaliats sinó evidentment per a tots els que estan en l'Audiència Nacional 
per a tots els que cauran aviat en el jutjat número 13.  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT- JUNTS, 5 
ERC i 2 CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
 
 
11.1. - MOCIÓ QUE PRESENTA LA CANDIDATURA D'UNITAT POPULAR D’OLOT 
(CUP) PER TAL DE DEMANAR QUE S’ACTUALITZI EL PLA LOCAL D’HABITATGE 

D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2020002900     
Núm. expedient: SG022020000002 
 

 
El Ple del 28 d’octubre del 2010 va aprovar el Pla Local d’Habitatge d’Olot (PLH), un 
document tècnic que planificava les polítiques d’habitatge públiques de la nostra ciutat. 
Segons deia la nota de premsa, el Pla “és un document tècnic que, partint de l’anàlisi 
de la situació de l’habitatge en el municipi d’Olot i de les condicions de context 
(socioeconòmiques, urbanístiques, d’organització municipal...) on aquesta situació es 
produeix, defineix les estratègies i concreta les actuacions a promoure o desenvolupar 
des del govern local en relació al sòl i al sostre residencial, existent o de nova creació, 
per un període de sis anys, amb l’objecte de fomentar l’assoliment del dret dels 
ciutadans a gaudir d’un habitatge digne en condicions assequibles”. Es plantejava, 
doncs, el Pla com “un document de caràcter estratègic o planificador (definint les 
directrius d’actuació municipal) i al mateix temps de contingut operatiu o programàtic 
(en desenvolupar i programar les actuacions concretes)”.  
 
Els objectius que el PLH d'Olot establia eren: 
 

● Obtenir i/o contrastar la informació necessària per a un coneixement el més 
ajustat possible del mercat de l'habitatge d'Olot i de tots els aspectes 
demogràfics, socioeconòmics i de planejament que hi giren a l'entorn. 

● Definir les estratègies i actuacions necessàries en el patrimoni municipal de sòl 
i en la producció d'habitatge de protecció pública, així com de dinamització del 
parc existent, per tal de poder donar resposta a les necessitats actuals i 
previsibles de futur dels diferents tipus d'habitatges de protecció i la seva 
relació amb el conjunt del mercat. 

● Dotar a la ciutat d'un instrument reconegut (6 anys) i avalat per una certa 
estabilitat per a la concertació de les polítiques d'habitatge entre les diferents 
administracions i agents. 

● Fer un balanç de les polítiques d'habitatge desplegades aquests darrers anys i 
posar-les en relació amb la resta de polítiques públiques que d'una manera o 
altra hi estan implicades: socials, de planejament, d'hisenda, de joventut... 

 
Des d’aleshores, amb canvi de color polític inclòs, el PLH s’ha hagut d’anar 
desenvolupant per tal d’assolir els objectius previstos. 
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Passats tres anys des que el Pla acabés i amb tota la problemàtica de l’emergència 
habitacional ben desbocada, de l’augment dels lloguers, d’una gairebé total aturada en 
la construcció d’habitatge nou i amb molts habitatges buits acabats o per acabar, des 
de l’equip de govern de l’Ajuntament s’han tirat endavant de forma tímida diverses 
iniciatives, algunes encara incipients. Ens referim, per exemple, a les diferents 
convocatòries per a subvencions per a la rehabilitació de façanes, les convocatòries 
d’ajuts per al pagament del lloguer, les convocatòries d’ajuts per ampliar la borsa de 
lloguer, les subvencions per a les obres d’arranjament de l’interior de l’habitatge per a 
persones grans del 2017, el Pla de Mobilització d’Habitatges Buits i Programa 
d’Inspeccions d’Olot i més recentment el programa HolaDomus. 
 
Per altra banda, durant el passat mandat, es van aprovar diverses mocions referides a 
temes d’habitatge, presentades per alguns dels grups de l’oposició, que atenyien a 
temes diversos. Aquesta és la relació de mocions presentades durant el mandat 
2015/2019 (les subratllades van ser aprovades): 
 

● Ple 27/9/18: moció OeC per fer accessible un habitatge digne. S'aprova amb 12 
vots a favor (5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC) i 9 vots en contra (PdeCAT - DC). 

● Ple 26/7/18: moció de la CUP per crear un registre de pisos d’ús turístic a Olot. 
S’aprova amb 11 vots a favor (5 ERC, 2 PSC, 3 CUP, 1 OeC) i 9 abstencions 
(PdeCAT - DC). 

● Ple 21/6/18: moció d’ERC per fer un inventari exhaustiu de la situació de 
l’habitatge i dels locals al barri vell. S’aprova per unanimitat dels assistents. 

● Ple 24/5/18: moció del grup municipal OeC relativa a delimitar normativament la 
situació d’habitatge desocupat perquè els ajuntaments puguin regular 
bonificacions potestatives. S’aprova per unanimitat dels assistents. 

● Ple 19/12/17: moció de la CUP per aconseguir pisos de lloguer social. S’aprova 
per unanimitat dels assistents. 

● Ple 28/9/17: moció del grup municipal d’OeC per demanar la gestió municipal 
dels pisos de la SAREB i evitar l’especulació immobiliària al municipi. S’aprova 
per unanimitat dels assistents. 

● Ple 27/7/17: moció del grup municipal d’ERC per fer un inventari exhaustiu de 
la situació de l’habitatge i dels locals al barri vell. Es desestima amb 11 vots en 
contra (9 PdeCAT - DC, 2 PSC) i 8 vots a favor (4 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 

● Ple 22/6/17: moció del grup municipal de la CUP per evitar l’especulació amb el 
preu del lloguer d’habitatges d’Olot. Es desestima amb 12 vots en contra (9 
PdeCAT - DC, 3 PSC) i 8 a favor (4 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 

● Ple 25/5/17: moció del grup municipal de la CUP per a la detecció i actuació 
preventiva en infrahabitatges d’Olot. Es desestima amb 12 vots en contra (9 
PdeCAT - DC, 3 PSC) i 9 vots a favor (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 

● Ple 30/3/17: moció del grup municipal CUP per a la regulació del mercat de 
lloguer d'habitatges a Olot. Queda la moció sobre la taula a proposta del grup 
municipal cup, que la proposava. 

● Ple 26/1/17: moció del grup municipal OeC per a la defensa dels interessos de 
les persones afectades per les clàusules sòl, IRPH, despeses en la 
formalització de les hipoteques i pel seu acompanyament i assessorament en 
el procés de reclamació. S’aprova per unanimitat (9 CiU, 4 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC). 

● Ple 28/7/16: moció presentada per la Plataforma d'afectats per la hipoteca de 
suport a la proposta d'actuacions urgents i coordinades a tot Catalunya pel dret 
a l'habitatge i als subministraments. Es desestima amb 12 vots en contra (9 
CiU, 3 PSC) i 8 vots a favor (4 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 

● Ple 19/5/16: moció del grup OeC en defensa de les polítiques de lluita contra la 
pobresa energètica i l'emergència habitacional. S’aprova amb 21 vots a favor (9 
CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
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● Ple 19/5/16: moció del grup municipal de la CUP per a la incorporació de 270 
pisos acreditats buits per a la generalitat en mans de bancs per a lloguer social 
i d'emergència habitacional. Es desestima amb 12 vots en contra (9 CiU, 3 
PSC) i 9 vots a favor (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC). 

 
Els grups de l’oposició vam demostrar durant tot el mandat passat que hi ha una 
necessitat d’establir polítiques públiques d’habitatge i de regular-ne el seu ús i la seva 
gestió. 
 
Per altra banda, i també durant el mandat passat, i sense que hi hagués per part de 
l’aleshores equip de govern una estratègia ni compartida ni establerta per tal d’afrontar 
la problemàtica de l’habitatge a la ciutat d’Olot, aquest ple va aprovar per unanimitat el 
Pla de mobilització d’habitatges buits i Programa d’inspeccions d’Olot (Ple del 19 
d’abril de 2018). 
 
Segons aquell Pla, la voluntat era “incidir per a preservar la funció social de la propietat 
de l’habitatge en les situacions en què no s’acompleix”. Aquell pla establia un seguit 
d’actuacions prèvies, entre elles un programa d’inspecció d’habitatges buits per al 
període 2018/2019, a partir d’uns criteris que venien derivats de la capacitat de l’equip 
tècnic de l’Ajuntament, que eren: 
 
a) Priorització d’intervenció en relació a aquells habitatges que siguin titularitat de 
persones físiques i jurídiques que acumulin major número d’habitatges desocupats al 
municipi. Dins d’aquest grup d’habitatges s’inclourà en tot cas: 
 
1) Els habitatges disponibles propietat dels grups bancaris, inclosa la SAREB i altres 
societats de capital adquirents d’habitatges executats per les entitats financeres. 
2) Els habitatges adquirits pels grups bancaris inclosa la SAREB i altres societats de 
capital adquirents d’habitatges executats per les entitats financeres que més 
habitatges disposin al municipi. 
 
b) Priorització d’intervenció en relació a aquells habitatges on es donin les següents 
circumstàncies: 
 

1) Habitatges que tinguin condicions mínimes d’habitabilitat. 
2) Edificis amb problemes de convivència degut a la manca d’ocupació 

d’habitatges. 
3) Habitatges procedents d’execucions hipotecàries 
4) Edificis amb problemes de salubritat per la manca d’ocupació d’habitatges. 
5) Edificis que hagin estat objecte d'un expedient per patologies i/o deficiències 

que donen lloc a problemes de seguretat. 
 
Així doncs, i vist que han passat deu anys des de la redacció i aprovació del PLH 
d’Olot i que aquest ja va arribar a la seva fi el passat 2016; vist que els grups de 
l’oposició vam presentar diverses mocions durant el passat mandat que aborden 
problemàtiques derivades de l’emergència habitacional; vist també que durant la 
campanya electoral el tema del dret a l'habitatge va ser molt present i tots els grups 
polítics vam estar d'acord en què calia incidir i que seria un tema clau per al present 
mandat, si bé sovint diferíem en la concreció de les propostes; vist que s’han produït 
importants canvis normatius, com ara la pròpia llei 24/2015, de mesures urgents per 
afrontar l’emergència habitacional i la pobresa energètica, i més recentment el decret 
17/2019 de mesures urgents per millorar l’accés a l’habitatge. 
 
Per tot això, proposem els següents acords: 
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1. Que es convoqui una reunió de coordinació de grups a fi de conèixer, per part 
dels equips tècnics de l’Ajuntament i de l’Oficina Local d’Habitatge, el grau 
d’execució del PLH 2010/16, i a fi d’establir també un calendari de treball per a 
la seva actualització o, si es cregués necessària, la nova redacció. 

2. Que en el calendari de treball també s’hi inclogui la convocatòria de la Taula 
local d’habitatge, en la qual participen tots els sectors socials implicats en 
l’habitatge a la nostra ciutat, a fi de fer-li arribar la valoració del PLH 2010/16 i 
demanar-los de conèixer les seves aportacions de cara al nou PLH. 

3. Que en aquestes reunions també es faci traspàs del grau de compliment de les 
mocions aprovades pel Ple municipal durant el mandat 2015-2019. 

4. Que el calendari de treball inclogui reunions tècniques i polítiques a fi de 
conèixer els criteris, però també de compartir les propostes. 

5. Que el nou PLH incorpori tots aquells elements i situacions noves que s’han 
produït durant els darrers deu anys, com és ara, és clar, la nova normativa, o 
fenòmens com l’infrahabitatge, l’habitatge d’ús turístic i l’habitatge buit o 
desocupat. 

6. Que també el nou PLH incorpori les iniciatives que l’Ajuntament ha tirat 
endavant durant els darrers anys, en forma de subvencions, ajudes o plans, 
referits anteriorment. 

 
 
 

Intervé la Sra. Roca.  El  2010 es va aprovar el Pla Local d'habitatges que tenia uns 
objectius clars i concrets que estava especificat. Després durant el mandat passat es 
van anar aprovant diferents mocions relacionades amb habitatge. Les quals 
destacaven que hi havia un problema d'habitatge. Ara que han passat deu anys des de 
l'aprovació, vist que es van presentar les mocions que hi ha una emergència 
habitacional i que la normativa també ha canviat. Proposem els següents acords: 
reunir el grup de coordinació de grups, els tècnics, el regidor corresponent i mirar el 
grau d'execució del Pla Local d'Habitatge i establir un calendari de treball per si 
s'hagués d'actualitzar o el cas necessari una nova redacció. Convocar la Taula Local 
d'Habitatge. Fer un traspàs del grau de  compliment d'aquestes mocions que es van 
anar aprovant el darrer mandat. El nou Pla Local d'Habitatge incorpori tots aquests 
elements i noves situacions que s'han produït en els darrers deu anys. I finalment 
també aquest nou pla incorpori les iniciatives que l'Ajuntament ha anat tirant endavant 
els darrers anys com les subvencions que s'han anat aprovant 
 
Intervé el Sr. Mir. Evidentment en l'àmbit de l'habitatge compartim pràcticament totes 
les aportacions que hi ha en aquesta moció. És una moció que dona una visió del  
desig d'avançar en la millora l'habitatge de ciutat mitjançant un Pla d’Habitatge que 
també creiem que s'ha de renovar.  Per tant des del PSC donarem suport en aquesta 
moció.  
 
Intervé el Sr. Quintana. Totalment a favor d'aquesta moció i votarem a favor. Ens 
sembla que el tema de l'habitatge és un dels temes claus de present. Aquest Pla 
d’Habitatge és una eina que tenim per fer polítiques d’habitatges i d’aquesta manera 
incidir en les situacions socioeconòmiques dels ciutadans. Hi ha molt a fer en el tema 
del Barri Vell, de l'habitatge social,  l'habitatge públic de la gent gran i dels joves i 
hauria de ser una de les prioritats d'aquest ajuntament.  
 
Intervé el Sr. Güell. El nostre vot també serà favorable perquè l'anterior Pla Local 
d'Habitatge està caducat i per tant toca renovar-lo.  Hi ha pendent que s'aprovi de 
manera definitiva el Pla Territorial Sectorial de l'Habitatge que és el que ha de 
determinar els objectius que haurien d'aconseguir amb aquest Pla Local d'Habitatge. 
Per tant, aquest pla sectorial l'habitatge determina que sinó tenim el Pla Local 
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actualitzat no tindrem un tracte preferent davant de la Generalitat. I per altra banda, 
l’anàlisi de la situació que es va poder fer en el seu moment alhora de redactar el pla, 
no és el mateix que l’actual. Estem en un entorn molt canviant i en el qual  intervenen 
diversos agents que serà difícil fer una diagnosi del moment i el que caldrà serà dotar-
nos d’un instrument de presa de decisions a partir de la informació recollida en temps 
real. 
En d'aquest 2020 es va dotar una partida per Prestació serveis d'habitatge amb la 
intenció d’iniciar la redacció del Pla Local d'Habitatge i s’ha demanat una proposta 
tècnica a l'empresa a Cel Obert, tot i que després s’haurà de fer un concurs obert. 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 21 vots a favor ( 11 JxCAT – Junts, 5 
ERC, 3 PSC i 2 CUP). 
 
 
 

12.1. - PREGUNTA - PREC SOBRE HABITATGE 
 
Núm. de referència : X2020002903     
Núm. expedient: SG022020000003 

 
Durant el mandat passat, i sense que hi hagués per part de l’aleshores equip de 
govern una estratègia ni compartida ni establerta per tal d’afrontar la problemàtica de 
l’habitatge a la ciutat d’Olot, aquest ple va aprovar per unanimitat el Pla de mobilització 
d’habitatges buits i Programa d’inspeccions d’Olot .  
 
Segons aquell Pla, la voluntat era “incidir per a preservar la funció social de la propietat 
de l’habitatge en les situacions en què no s’ acompleix”. Aquell pla establia un 
programa d’inspecció d’habitatges buits per al període 2018/2019, a partir d’uns criteris 
que venien derivats de la capacitat de l’equip tècnic de l’Ajuntament, que eren: 
 
a) Priorització d’intervenció en relació a aquells habitatges que siguin titularitat de 
persones físiques i jurídiques que acumulin major número d’habitatges desocupats al 
municipi. Dins d’aquest grup d’habitatges s’inclourà en tot cas: 

1) Els habitatges disponibles propietat dels grups bancaris, inclosa la SAREB i 
altres societats de capital adquirents d’habitatges executats per les entitats 
financeres. 
2) Els habitatges adquirits pels grups bancaris inclosa la SAREB i altres 
societats de capital adquirents d’habitatges executats per les entitats financeres 
que més habitatges disposin al municipi. 

 
b) Priorització d’intervenció en relació a aquells habitatges on es donin les següents 
circumstàncies: 

1) Habitatges que tinguin condicions mínimes d’habitabilitat. 
2) Edificis amb problemes de convivència degut a la manca d’ocupació 
d’habitatges. 
3) Habitatges procedents d’execucions hipotecàries 
4) Edificis amb problemes de salubritat per la manca d’ocupació d’habitatges. 
5) Edificis que hagin estat objecte d'un expedient per patologies i/o deficiències 

que donen lloc a problemes de seguretat. 
 
Atès que el Pla de Mobilització d’habitatges buits establia el període 2018/19 per al 
seu programa d’inspecció, i que també establia la possibilitat de revisar anualment 
aquest programa d’inspecció; atès que també establia un Pla de treball format per tres 
fases (comprovacions, comprovació i inspecció, i seguiment dels habitatges objecte 
d’expedient); atès que l’equip de govern ha aprovat diverses convocatòries de 
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subvencions per a la rehabilitació de façanes; atès que durant l’actual mandat s’estan 
aprovant diferents aspectes del programa Hola Domus, també vinculat als 
habitatges… 
 
Volem saber com s’està desenvolupant el Pla de mobilització d’habitatges buits; 
quantes inspeccions s’han dut a terme durant el període 2018/19 ara que ha acabat el 
primer període d’inspeccions i, per tant, quants expedients s’han incoat i si algun 
d’aquests expedients ha arribat a la seva resolució i a la interposició de multes 
coercitives. 
 
També volem saber si tenen previst revisar el Programa d’inspeccions, tal i com 
s’anunciava en el Pla que es podria fer de forma anual, i fer-ho de forma participada 
per l’oposició. 
 
També fem un prec per tal de saber quan tenen la intenció de convocar la Taula per 
l’habitatge d’Olot, en què hi participen la PAH d’Olot, els partits, els tècnics del 
Consorci i de l’Oficina Local d’Habitatge, a fi que hi puguin traslladar la memòria i 
també recullin les demandes dels diferents sectors que hi participen; o bé, que es 
convoqui una reunió de coordinació de grups en què es faci traspàs de tota aquesta 
informació. 
 
Intervé el Sr. Riera. Quan hi ha la intenció de convocar la Taula d'Habitatge d'Olot? 
Per demanar bàsicament com s'està desenvolupant el pla de mobilització d'habitatges 
buits? Quantes inspeccions s'han dut a terme durant el període del 2018 2019? Un 
cop fetes aquestes inspeccions. Quants  expedients s'han incoat i si algun d'aquests 
expedients ha arribat a la seva resolució i a la interposició de multes coercitives? Es té 
previst revisar el Programa d'Inspecció i fer ho de forma participada per part dels grups 
de l'oposició? 
 
Intervé el Sr. Güell. El Pla de mobilització d’habitatges buits és un procés lent. 
Actualment tenim 11 expedient oberts, dels quals a 5 s’ha obert un expedient previ. No 
s’ha incoat cap expedient perquè en aquests expedients previs les empreses han 
iniciat un procediment jurídic i administratiu contra l’Ajuntament mitjançant les seves 
maquinàries jurídiques. És per això, que en la revisió del Pla d’Habitatge s’ haurà  
revisar si en la via d’incoar expedients s’han d’establir uns passos previs i evitar que 
aquestes maquinaries jurídiques allarguin aquests processos i absorbeixin els recursos 
que tenim.  És en aquest fòrum, de la Taula d’habitatge, on haurem de revisar 
l’estratègia del programa d’inspeccions. 
 
 

13. - PRECS I PREGUNTES 
 

EMERGÈNCIA CLIMATICA 
Intervé el Sr. Riera. Què està fent Olot davant de l'emergència climàtica. En quin punt 
estant els Plans que hi havia que hi havia pressupostats del 2019, en aquesta matèria. 
I sobretot de cara al 2020. 
 
Respon el regidor d’Urbanisme Jordi Güell. Els tècnics de l’àrea estan fent el 
tancament de l’antic PAES i a partir d’ara es tractaria de redactar un nou PAES. 
 
ESCULTURA “LA LECTURA” 
Intervé la Sra. Roca. Es creu que  l’escultura “La lectura” que es va col·locar al Pg. 
d’en Blay hauria d’estar més elevada. 
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Respon el Sr. Alcalde. Pel que fa l’alçada de l’escultura “La Lectura” es va decidir 
seguint criteris tècnics del museu. 
 
TEMPORAL “GLÒRIA” 
Intervé el Sr. Guix. Referent els efectes del Glòria, destaquem la coordinació dels 
serves municipals i la comunicació de l’alcalde amb els portaveus pels efectes de la 
llevantada. Però seguint el pla de seguretat de riuades si que hi ha coses a millorar: 
Primer, on diu que cal treure la barana en el cas que l’aigua pugi per sobre el nivell del 
pont de les Mores, en tot cas no vam veure cap maquinaria preparada per fer-ho. 
Segon, l’avís de crescuda del riu es va fer per part dels veïns a les 5 de la matinada 
mitjançant trucada a la Policia, però fins a les 9 del matí no es van iniciar els treballs 
de neteja de la brancada acumulada al pont. Es va tardar en reaccionar. Aprofitem 
doncs per reclamar  un esforç important de l'Ajuntament d'Olot i l'ACA per netejar 
aquestes lleres del terme municipal d’Olot i així no s’acumuli tanta brancada en 
episodis de riuades. Un altre punt a tenir en compte és al carrer que porta a 
l’aparcament d’urgències de l’hospital on baixava molta aigua i potser s’hauria de 
canalitzar aquesta cap a la riera de Riudaura. 
Per últim, un punt que caldria revisar és  entre el camp de futbol Municipal i el 
Supermercat Aldi els embornals es van embossar i es va acumular molta aigua. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Prenc nota dels suggeriments ens quan al temporal Glòria i 
revisarem aquells punts de la ciutat on hem tingut més incidència quan fem balanç de 
totes les actuacions que s’han fet duran aquests dies. Aprofitar novament des d’aquí 
de felicitar a la nova tècnica de Protecció civil que s’ha trobat davant la seva primera 
acció important en aquest episodi de pluja. 
 
APLEC DE SANT ANDREU 
Intervé el Sr. Guix. Demanaríem com a punt cultural, que l'equip de govern de cara 
l'any fes les gestions oportunes per poder recuperar l’Aplec de Sant Andreu. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Traslladarem l’encàrrec però moltes vegada ve condicionat que 
hi hagi una persona que ho impulsi. 
 
VARIANT D’OLOT 
Intervé el Sr. Guix.  Aprofitant que s’ha aprovat aquest estudi d'impacte ambiental i 
estudi informatiu de la variant de Les Preses demanaria un estudi de mesures de 
trànsit a la ciutat d’Olot. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Hi estem atents si serà necessari que l'Ajuntament d'Olot 
presenti alguna al·legació, no incidint en la part de la variant que els correspon a les 
Preses,  però sí que ens preocupa que quedi garantit que el projecte constructiu que ja 
tenim aprovat del tram sud de la variant d'Olot i que té una pota que connecta amb la 
carretera actual de Les Preses, a l'alçada del Caprabo i a través d'una al·legació 
segurament voldrem garantir que es manté però en el cas que s'hagin d'executar les 
obres del tram nord i del tram sud de la variant d'Olot, doncs tindríem una sortida i una 
connexió segura independentment de si està resolt el tema del traçat de la variant. 
 
HORTS BENAVENT 
Intervé el Sr. Guix. Un cop acabat el dipòsit de les aigües d’Olot ubicats a Benavent 
connectar-l’ho  amb els horts que hi ha aquella zona i d’aquesta manera retirar els 
bidons d’aigua dels horts i que causen gran impacte ambiental i que són un problema 
també per la proliferació del mosquit tigre.  
 
Respon el Sr. Alcalde. No ens hi podem comprometre, estudiarem què val portar aigua 
als horts de Benavent i després decidirem. 
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ESCALES SANT FRANCESC 
Intervé Sra. Sescun. Si es té previst arreglar les escales de Sant Francesc pel volcà 
Monstacopa que estant en molt mal estat, i en tot cas per quan. 
 
Respon el Sr. Alcalde. Ens agradaria donar li una millor solució que el que tenim ara.  
Els hi ensenyarem un projecte que van fer en un volcà d'Islàndia, però cada vegada 
que actuem directament a sobre del volcà, anem fent que aquesta rasa que provoca 
aquesta escalada en el volcà es vagi fent més fonda.  Probablement ara que tindrem 
un equipament dedicat al vulcanisme hauríem d'anar pensant en trobar una solució 
més atrevida, més protectora i visualment més atractiva  pel volcà que tenim. 
 
TANCAMENT ESCOLES en situacions d’emergència 
Intervé el Sr. Guix. En pròxims episodis de llevantada ser més curosos alhora establir 
el tancament de la jornada lectiva dels centres escolar. 
 
Respon la Sra. Camps. Referent el tancament d’escoles la potestat que té l'Ajuntament 
d'Olot és únicament de tancar les escoles. Si en el comunicat de CECAT- Protecció 
Civil i Ensenyament ens recomanen que són qui vetlla per la seguretat del ciutadà i 
dels alumnes, ens va semblar que era molt atrevit i agosarat no tancar les. Per tant 
ens va semblar que era la nostra obligatorietat de fer los cas. Per això les hem tancat.  
 
Intervé Sr. Alcalde. Afegir que hem viscut una situació d'emergència extrema.  
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quart de vuit del vespre i per constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


