ACTA NÚM.2
EL DIA 17 DE FEBRER DE 2022.
1A CONVOCATÒRIA
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 17 de febrer de 2022 es reuneix en sessió telemàtica
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 i 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), Adriana Francès i Planellas
(JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT), Lluc Charles Flaqué (JxCAT), Anna
Barnadas i López (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), Adriana Roca i Collell (CUP) i Jordi
Gasulla i Flavià (CUP).
El Sr. Alcalde excusa l’assistència del regidor Sr. Josep Granados i Serrat.
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera
La secretària fa constar que els 19 regidors han estat autoritzats per l’alcalde a assistir
telemàticament a la sessió. L’alcalde assisteix presencialment en el lloc on se celebra.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència : X2022007168
Núm. expedient: SG012022000016

En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència.
La darrera disposició publicada vigent és la SLT/99/2022, de 26 de gener, per la qual
es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya que
en el seu article 3.4 disposa:
Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social Les reunions i/o trobades familiars i
de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana que no se superin el
nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents.
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions
telemàtiques i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. En tant que
persisteix un greu risc sanitari per la col·lectivitat i no disposant d’un espai idoni per
realitzar la Junta presencialment.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords
Únic.-Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió del Ple de l’Ajuntament d’Olot prevista pel dia 20 de
gener a les sis de la tarda, se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
2. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 20 de gener de 2022.
3. – DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a les regidores i regidors a una sessió que manté el
format telemàtic a causa de les mesures de prevenció de la COVID. El Sr. Alcalde
confia poder recuperar la presencialitat en el proper Ple i que es continuï la tendència
a la baixa pel que fa a contagis i a persones ingressades (en aquests moments hi ha 2
pacients ingressats per COVID a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa). Un mes
més, l’Alcalde agraeix a totes les persones que ajuden a combatre la pandèmia des de
fa pràcticament dos anys.
El Sr. Alcalde proposa fer arribar una felicitació a la Comarca d’Olot que es troba entre
els guanyadors del concurs de fotografia de l’Associació Catalana de la Premsa
Comarcal. Ramon Buxó és l’autor de les imatges que han rebut un tercer premi, en les
que els gegants d’Olot són els protagonistes durant la ballada de Festes del Tura a la
Plaça Major amb el títol “La faràndula olotina es desconfina”.
D’altra banda, el Sr. Alcalde també trasllada l’agraïment del Ple a la Sra. Núria Batallé,
que ha deixat el càrrec de presidenta d’Òmnium Garrotxa. Després de 4 anys al
capdavant de l’entitat ha deixat la presidència que ha assumit la Sra. Glòria Bassets a
la que desitja molts encerts.
En l’apartat de condols, el Sr. Alcalde lamenta la mort de la veïna d’Olot que va perdre
la vida en un accident de trànsit a la C-63 a la Vall d’en Bas aquest passat dimarts.
També expressa el condol de la Corporació per la mort del Sr. Pere Bahí. Amb una
trajectòria vinculada a moltes associacions i projectes de ciutat, el Sr. Bahí va morir el
cap de setmana passat de forma sobtada. El Sr. Alcalde recorda la participació del Sr.
Bahí a iniciatives com el Pla Estratègic FemGarrotxa que aquest dimecres ha
organitzat una nova jornada de treball i al Vivim Muntanyes que el cap de setmana que
ve tornarà a portar el festival de cinema de muntanya a Olot.
Per últim i com a cada Ple, el Sr. Alcalde expressa la solidaritat amb les víctimes dels
feminicidis, que malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. També el
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retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comin i de l’Anna
Gabriel, Marta Rovira i el Valtonyc.
El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració
del darrer Ple, el dia 20 de gener:
- Particulars: 5
- Entitats i altres organismes: 18
Seguidament, el Sr. Alcalde dona compte de les ENTREVISTES amb diferents càrrecs
de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer Ple ordinari, del passat
20 de gener:
- Dilluns 1 de febrer va assistir a la reunió del Gabinet Territorial de Coordinació
d'Emergències per la Covid_19, a comarques gironines. La sessió que es convoca
amb periodicitat quinzenal té lloc de forma telemàtica.
- Dijous 3 de febrer va assistir a la reunió de la Comissió Seguiment Arxiu Comarcal
de la Garrotxa que va tenir lloc a l’Arxiu. Hi va prendre part el Sr. Enric Cobo i Barri,
Cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals de la Generalitat de
Catalunya.
A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període:
-

-

-

-
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Divendres 22 de gener va seguir la presentació del projecte de "Tren-tram
Olot-Banyoles-Girona" que es va poder seguir per streaming.
Dilluns 24 de gener, acompanyat del regidor de via pública, Aniol Sellabona,
va saludar les persones contrades per dur a terme tasques de neteja
extraordinària, adequació, reparació i manteniment de la ciutat. Els treballs
d’aquest dilluns es van concentrar als barris de Sant Roc, Pla de Dalt i el
Polígon del Pla de Baix.
A la tarda, acompanyat de l’equip de govern i dels responsables del
projecte, va visitar les obres d’Espai Crater.
Dimarts 25 de gener es va reunir amb representants del Centre d’Iniciatives
Turístiques per tractar sobre l’organització dels actes de Carnaval
d’enguany.
Dijous 27 de gener, acompanyat del regidor de Promoció, Estanis Vayreda,
i la regidora d’Empresa, Comerç i Turisme, Gemma Canalias, va visitar la
galeria Les Voltes al carrer Sant Tomàs, 4 d’Olot. La galeria tancarà per
jubilació de la propietària després de 53 anys d’activitat. A continuació, es
varen desplaçar a la Plaça Mercat on van visitar les obres de l’Aula Tast i
saludar els placers.
A la tarda, amb el regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va visitar les obres
d’ampliació de l’skate. Tots dos van mantenir una trobada amb els
responsables del Club Skate Olot, usuari de les instal·lacions.
Divendres 28 de gener al migdia va participar de la Junta General del
Consorci SIGMA, que es va fer de forma telemàtica.
Dissabte 29 de gener, va assistir al Campionat Provincial d’escacs que va
tenir lloc al Pavelló Firal. A continuació, acompanyat del regidor d’Esports,
Aniol Sellabona, va fer entrega de les medalles del V Torneig Ciutat d’Olot
de gimnàstica artística que es va celebrar al Pavelló d’esports.
Dimecres 2 de febrer, acompanyat de la regidora de salut, Mariona Camps,
es va traslladar a l’Escola del Morrot per participar de la Setmana de
donació de sang que s’està portant a terme a la ciutat. Els alumnes de 4t de

-

-

-

-

-
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primària del centre van ser els encarregats d’organitzar la campanya de
donació d’aquest dimecres.
Dijous 3 de febrer va assistir al Teatre Principal a l’obra de teatre en format
LAP Univers NyamNyam: Inert?.
Divendres 4 de febrer al Museu va presentar als mitjans l’exposició
“L’Escola d’Olot. Una ‘fake news’ amb 150 anys d’història”.
Dissabte 5 de febrer va inaugurar l’exposició “L’Escola d’Olot. Una ‘fake
news’ amb 150 anys d’història” que es pot veure a la Sala Oberta del
Museu.
A la tarda, acompanyat de la regidora del barri, Montse Torras, es va
desplaçar al barri de la Caixa, on l’Associació de veïns va organitzar un acte
de record als olotins i olotines que ens han deixat. A continuació, i
acompanyat del regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va assistir al partit que
disputava el Club Hoquei Olot contra el Shum Frit Ravich i que va finalitzar
amb un 4 a 5 a favor de l’equip de Maçanet de la Selva. Al pavelló també
va assistir al partit disputat entre el Club Volei Olot i el FCBarcelona.
Diumenge 6 de febrer acompanyat del regidor d’Esports, Aniol Sellabona, la
regidora de Salut, Mariona Camps, i la regidora d’Acció Social, Imma
Muñoz, es va desplaçar al Recinte Firal per saludar els participants i
l’organització de la Run4Cancer. A continuació va prendre part de la
presentació de l’escola del Club Infantil Ciclista Olot i dels equips de
competició del Torrent Team en un acte que es va fer a la Sala Torin.
Dilluns 7 de febrer amb el regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va assistir a la
presentació de l’exposició 'Revolucionant l’esport'. La mostra, impulsada per
la Universitat de Vic, vol ser un reconeixement a esportistes pioners que
han fet de l’esport una eina de canvi. Es podrà veure fins al 7 d’abril a
l’Orfeó.
El dijous 10 de febrer va mantenir una reunió amb els responsables de la
Policia Municipal i de Mossos d’Esquadra. Junt amb la regidora Mariona
Camps va prendre part d’aquesta reunió que de forma periòdica mantenen
els cossos de seguretat.
A la tarda, es va reunir amb representants de l’AV del barri de la Caixa.
Amb la regidora del barri, Montse Torras, el regidor de Serveis Urbans,
Aniol Sellabona, i la regidora de Participació, Imma Muñoz, van fer un
recorregut per detectar possibles accions de millora en aquest sector de la
ciutat. A continuació, va prendre part del Consell d’Alcaldies de la Garrotxa
que va tenir lloc de forma telemàtica.
El divendres 11 de febrer es va reunir amb Jordi Massegú, de la Quarta
Paret, i amb representants del Gos de Sant Roc per tractar sobre diferents
actes de la programació cultural de la ciutat.
El dissabte 12 de febrer va seguir el partit de futbol entre la UE OLOT – i la
CF Pobla de Mafumet que va tenir lloc a l’Estadi.

-

-

-

El dilluns 14 de febrer al matí va presentar als mitjans de comunicació el
projecte Espai Cràter. A la tarda va tenir lloc una trobada amb els Alcaldes i
Alcaldesses de la Garrotxa perquè poguessin conèixer aquest nou espai. Van
prendre part de les trobades el regidor Estanis Vayreda i el director d’aquest
nou equipament de la ciutat, Xevi Collell.
El dimarts 15 de febrer a la tarda va portar a terme una visita a Espai Cràter. Va
presentar l’equipament als veïns i veïnes de la zona més propera a
l’equipament: carrer Roser, Firal, barri de Sant Francesc i del Morrot.
El dimecres 16 de febrer va prendre part del Patronat extraordinari de la
Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa - Presentació pla estratègic
22-26 que ha tingut lloc al mateix centre.
A la tarda va assistir a la Jornada FEM GARROTXA, a la Sala El Torín.

Intervé la Sra. Roca. Recordar en Pere Bahí com una persona intensa i molt diversa.
Era una persona treballada a si mateixa i que tenia una capacitat de treballar
activament en la diversitat. Va col·laborar amb tots els partits i visions de la ciutat,
sempre des de la discreció i sense voler res a canvi. Per això, des de la CUP Olot
volem enviar una forta abraçada a ell, a la seva família i amics. També recordar a la
Meri que també ens va deixar per un accident de cotxe, ara fa pocs dies.
Intervé el Sr. Guix. Ens afegim a les paraules de comiat per la Meri i en Pere Bahí.
M'agradaria fer un apunt positiu i enviar una felicitació a la Carla Simó, directora de la
pel·lícula a Alcarràs per haver guanyat l’Ós d’or al Festival de Cinema de Berlin.
Intervé la Sra. Barnadas. Sumar-nos a totes les mostres de condol, una especial
menció al nostre amic personal Pere Bahí, una persona amb una capacitat de treball
espectacular i amb una generositat infinita.
4. - DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2022LDEC000120 al 2022LDEC000504.
Intervé el Sr. Gasulla. Ens podrien dir on ha d’anar el marcador electrònic del decret
núm. 2022LDEC000225?
Respon el Sr. Sellabona. Estem treballant amb dos àmbits pel que fa marcadors. Un
és al pic del Bac, però el que fa referència aquest decret és el de la pista 5 situada al
pavelló número 3. Aquest s’ha substituït per un de segona mà amb un cost de 1.200€,
perquè l’anterior ens fallava i costava molt trobar recanvis.
Intervé el Sr. Gasulla. Ens podrien explicar del decret núm. 2022LDEC000371 sobre
autoritzar a la policia municipal d’Olot a emprar els serveis del gos qualitat d’unitat
canina?
Respon la Sra. Camps. S’ha incorporat un persona a la Policia Municipal que té un gos
especialista en detectar drogues i altres substancies no legals. Estem en un període
de prova que ha anat bé, però la intenció és acabar de legislar-ho bé.
Intervé el Sr. Gasulla. Ens podrien explicar els decrets números 2022LDEC000500,
2022LDEC000501, 2022LDEC000502 i 2022LDEC000503 que parlen d’Habitatge?
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Respon el Sr. Güell. El primer fa referència a la subvenció que ens atorga la Diputació
de Girona pel funcionament de l’Oficina Local d’Habitatge. El segon, per demanar
recursos per tirar endavant el Pla Local d’Habitatge d’Olot. El tercer, és un programa
de la Diputació per esmenar situacions de pobresa energètica. Consisteix en poder
substituir determinats elements de la llar que consumeixen molta energia per d’altres
de baix consum en aquelles famílies en situació de vulnerabilitat. I el darrer, és per
l’adquisició d’habitatge al c. Pala, exercint el dret de tempteig i retracte que tenim com
administració.
5. - JUNTA DE GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
Intervé el Sr. Gasulla. Ens podrien explicar l’acord d’adjudicació del servei de redacció
del Projecte d’urbanització del carrer Pere Badosa. A la memòria valorada, es
dibuixava un carril bici però en el projecte final no s’hi contempla.
Intervé el Sr. Güell. Es va encarregar una memòria valorada per tenir una aproximació
de les solucions urbanístiques per una futura reurbanització de l'avinguda Pere
Badosa. El plantejament tenia un cost extraordinari i certament s’hi dibuixa un carril
bici. Aquest matí la junta de govern local ha aprovat l’encàrrec del projecte amb un
cost molt menor. Aquest no és que no inclogui un carril de bicicletes de forma
integrada. Sinó que permet una solució de seguretat per a la circulació amb bicicletes
a la zona del Club Natació Olot, Font i càmping de les tries. Tot aquest passeig ha de
ser una zona molt pacificada, donant prioritat als vianants i les bicicletes. Però no
necessàriament la solució ha de ser un carril segregat de la circulació dels vehicles.
Sinó que els conductors dels vehicles s’han d’adonar que la prioritat de circulació és
dels vianants, de la gent que va en bicicleta i en tercer lloc de la gent amb vehicle
motor.
6.1. - DONAR COMPTE DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D'HABITANTS A 01/01/2021
Núm. de referència : X2021011289
Núm. expedient: ES992021000216

Confeccionat l'expedient de rectificació del Padró Municipal d'Habitants referent a l'1
de gener de 2021, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el
període comprès entre l'1 de gener de 2020 i l'1 de gener de 2021, de conformitat amb
el que estableix la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l'Institut
Nacional d'Estadística i (d’ara endavant INE) de la Direcció General de Cooperació
Autonòmica i Local sobre revisió del Padró municipal i sobre el procediment d'obtenció
de la proposta de les xifres oficials de població i els articles 81 i 82 del Reglament de
població i demarcació territorial de les entitats locals.
.
Per tot l’anterior, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el
president de la Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
DONAR COMPTE de la rectificació del Padró municipal d’habitants, amb referència a
l’1 de gener de 2021, formada pels resums numèrics generals d’altes, baixes i
modificacions produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener de 2020 i l’1 de
gener de 2021, amb les següents dades:

Mod ACTS_DP06

•

Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2020: 35.926
habitants (aprovat per RD 1147/2020, de 15 de desembre, publicat al BOE
núm.340 de 30 de desembre)
ALTES.....................................................................................................
+ 2.041
Altes per naixement.................................................................................
265
Altes per canvi de residència..................................................................
1.774
•
Procedents d’un altre municipi de l’Estat....................................
1.243
•
Procedents de l’estranger..........................................................
531
Altes per omissió.....................................................................................
2
BAIXES...................................................................................................
- 1.440
Baixes per defunció...................................................................................
450
Baixes per canvi de residència.....................................................................
986
•
Amb destí a un altre municipi de l’Estat........................................... 889
•
Amb destí a l’estranger.............................................................
97
Baixes per duplicitat........................................................................................
1
Baixes per caducitat........................................................................................
2
Baixes per inscripció indeguda,......................................................................
1
MODIFICACIONS........................................................................................... 3.914
Canvis de domicili........................................................................................... 1.632
Modificacions de dades personals................................................................. 1.439
Modificacions de dades territorials...............................................................
211
Renovacions de la inscripció padronal..........................................................
467
Confirmacions de la residència sense modificació de la inscripció padronal.. 165
RESULTAT DE CONTRASTAR VARIACIONS AMB L’INE.......................... - 228
Variació altes resum numèric (*)......................................................................
-2
Variació baixes resum numèric (**)................................................................ +226
(*) (**) Aquestes variacions són el resultat de contrastar amb l’INE els moviments no computats a la
xifra oficial per haver-se comptabilitat amb posterioritat al tancament del procediment d’obtenció de
la xifra oficial..

•

Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2021: 36.299
habitants (aprovat per RD 1065/2021, de 30 de novembre, publicat al BOE
núm.306 de 23 de desembre).
El creixement positiu de la població produït entre l’1 de gener de 2020 i l’1 de
gener de 2021 és de +373 habitants..

Presenta la proposta la Sra. Francés i n’explica el contingut.
I el Ple se’n dona per assabentat.
7.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEL PLA DE CONTROL FINANCER DE
LA COROPORACIÓ PER A L'EXERCICI 2021 (JLG 27/01/22)
Núm. de referència : X2022007452
Núm. expedient: CPG52022000003

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Donar compte de l’aprovació del Pla de Control Financer de la Corporació per a
l’exercici 2021 aprovat a la Junta de Govern Local del 27/01/2022.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
I el Ple se’n dona per assabentat
8.1. - VENDA ACCIONS RADIO OLOT SA
Núm. de referència : X2021016137
Núm. expedient: SC992021000005

En data 22 d’abril de 2021 el Ple de l’Ajuntament va incoar expedient per la venda de
les accions núm. 1 a 4.600 i 24.618 a 35.342 (15.325 accions) de la societat RADIO
OLOT S.A. de les que l’Ajuntament n’és titular i que suposen una participació del
28,2312%.
El Consell Comarcal de la Garrotxa en sessió plenària de data 27 de gener de 2022 va
acordar encarregar a aquest Ajuntament la tramitació del procediment corresponent a
la venda de les accions de la societat Radio Olot S.A. que eren de la seva titularitat. En
total són 7.627 accions, del número 4.601 a la 7.619 i de la 35.343 a la 39.950 que
suposen una participació del 14,0502% i va aprovar també el conveni regulador de
l’encàrrec de gestió.
El Patrimoni net de la Societat RADIO OLOT S.A a data 31 de desembre de 2020 és
de 137.533,84 euros
Actiu.............................252.074,31 euros.
Passiu............................114.540,47 euros.
Patrimoni net..............137.533,84 euros.
El Capital social està xifrat en 162.852,00 euros.
El número total d’accions de la societat és de 54.284 accions.
En tant que és voluntat de les dues Administracions, Ajuntament d’Olot i Consell
Comarcal de la Garrotxa de procedir a la venda de la totalitat de les seves accions de
la societat RADIO OLOT S.A. que corresponen a:
1 a 4.600
4.601 a 7.619
24.618 a 35.342
35.343 a 39.950
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Fent un total de 22.952 accions que es posen a la venda.
Vist l’informe de valoració del preu de venda de les participacions del que en resulta un
preu unitari de 2,53 euros/acció
Segons això exposat el preu de venda de la totalitat de les accions serà de 58.123,70
euros.
D’aquest 38.827,39 euros corresponen a l’Ajuntament d’Olot (15.325 accions x 2’53
euros/acció) i
19.296,31 euros corresponen al Consell Comarcal de la Garrotxa (7.627 accions x
2’5,euros/acció)
Vist l’article 8è dels Estatuts de la societat RADIO OLOT S.A. que regula la transmissió
voluntària per actes intervivos de les accions que disposa:
Article 8è. transmissió d’accion
A.- TRANSMISSIÓ D’ACCIONS INTER VIVOS”
El soci que PRETENGUI REALITZAR UNA TRANSMISSIÓ D’ACCIONS A FAVOR DE
PERSONES ESTRANYES A LA Societat, i per qualsevol títol, (incloent la donació),
haurà de comunicar-ho per escrit a l’Administració de la Societat, per carta certificada
amb acús de rebuda, indicant la numeració de les accions a vendre (o transmetre), el
preu que espera obtenir o l’estimació del seu valor real si no establís preu, i les
circumstancies personals i domicili del presumpte adquirent. L’òrgan d’administració,
en el termini de deu dies naturals següents a la seva recepció, notificarà dita intenció
de transmissió a tots i cadascun dels altres socis.
Els socis podran optar amb preferència a la compra, dins dels trenta (30) dies
següents a l’haver rebut aquella notificació, i si són varis els que desitgen adquirir les
accions, es distribuirà entre tots ells, a prorrata de les seves respectives accions,
atribuint-se en el seu cas els excedents de la divisió a l’optant titular del major nombre
d’accions.
En el cas que cap soci exerciti el dret d’adquisició preferent reconegut en aquest
article, la Societat podrà optar, dins un nou termini de vint (20) dies, a comptar des de
l’extinció de l’anterior, entre permetre la transmissió projectada o adquirir per a ella
dites accions, en la forma legalment permesa.
Transcorregut aquest últim termini sense que s’hagi exercitat aquell dret, el soci
quedarà lliure per a transmetre les seves participacions socials a la persona i en les
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condicions que comunicà a l’Administració, sempre i quan la transmissió tingui lloc dins
dels dos (2) mesos següents a l’acabament de l’últim termini indicat.
S’exceptuen de l’anterior règim d’adquisició preferent les transmissions que els socis
puguin verificar a favor d’un altre accionista.
Vist l’informe de l’interventor municipal referent a la valoració i que avala la taxació
efectuada per tècnic independent
Vist l’informe de la Secretària General sobre el procediment a seguir per a la
transmissió de les accions.
Vist les diferents certificacions que consten a l’expedient sobre la titularitat de la
propietat del bé a alienar.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- ACCEPTAR l’encàrrec de gestió efectuat pel ple del Consell Comarcal de la
Garrotxa segons acord del seu plenari de data 27 de gener de 2022 i aprovar el
conveni regulador d’aquest encàrrec, autoritzant a l’alcalde a la seva signatura.
L’encàrrec fa referència a la gestió del procediment de venda de les accions de la seva
propietat de la societat Radio Olot S.A. i afecta a la totalitat de les accions de que a dia
d’avui n’és titular el Consell Comarcal: 7.627 accions
Segon.- APROVAR l’expedient d’alienació del bé patrimonial consistent en títols
representatius de capital d’empreses, participacions en societats, participacions de la
companyia mercantil RADIO OLOT S.A., pel procediment obert i subhasta pública.
Les accions que es posen a la venda són les de la numeració següent:
1 a 4.600
4.601 a 7.619
24.618 a 35.342
35.343 a 39.950
Fent un total de 22.952 accions que es posen a la venda, valorades en 58.123,70
euros
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Vist l’informe de valoració del preu de venda de les accions del que en resulta un preu
unitari de 2,53 euros/acció i un total de 58123,70 euros
D’aquests 38.827,39 euros corresponen a l’Ajuntament d’Olot (15.325 x 2,53) i
19.296,31 euros corresponen al Consell Comarcal de la Garrotxa (7.627 x 2,53).
L’Ajuntament, un cop efectuada l’escriptura de compravenda, i el mateix dia, es
compromet a rescabalar al Consell Comarcal amb l’import que li correspongui de la
venda de les seves accions.

Tercer.- Aprovar el plec de clàusules econòmico administratives que han de regir
l’expedient d’alienació i exposar-lo al públic mitjançant anunci en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament i en el portal de la transparència.
Quart.- Convocar procediment d’adjudicació per subhasta pública, anunciant-se
simultàniament en el perfil del contractant, podent-se presentar les proposicions en el
termini de quinze dies hàbils a comptar des de la publicació del corresponent edicte.
Cinquè.- Delegar a la Junta de Govern els tràmits posteriors del procediment, fins i tot,
l’adjudicació del contracte

de conformitat amb l ‘article 41.3 del Reglament de

Patrimoni dels Ens Locals.
Sisè.- Comunicar el resultat de la subhasta a l’administració de la societat RADIO
OLOT S.A. a l’efecte de que en el termini de deu dies naturals a comptar des de la
recepció de la corresponent notificació, l’òrgan d’administració de la societat

ho

comuniqui en el seu domicili, a tots i cadascun dels altres socis, per tal que en el
termini de trenta dies naturals següents a l’acta de comunicació puguin optar a
l’adquisició de les accions, exercint el dret de retracte, en compliment de l’article 8è
dels estatuts de la companyia mercantil Radio Olot S.A.
Transcorregut aquest termini, la societat podrà optar, dins un nou termini de vint dies
naturals a comptar des de l’expiració del termini anterior, entre permetre la transmissió
projectada o adquirir les participacions per si mateixa.
Finalitzat aquest termini, sense que pels socis ni per la societat s’hagi fet ús del dret
preferent d’adquisició, es procedirà a fer efectiva la transmissió prevista en aquest
acord.
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Setè.- Sol·licitar informe al departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Política Financera, Assegurances i
Tresor, d’acord amb l’article 40 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i de
l’article 209.3 del text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
Vuitè.- Advertir que la Societat haurà de sol·licitar al CAC Consell d’audiovisual de
Catalunya l’autorització per modificar la seva estructura accionarial, d’acord amb el
que disposa l’article 41 de la Llei 22/2005 de 29 de desembre.

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat.
9.1. - VENDA PARTICIPACIONS OLOT TELEVISIÓ SL
Núm. de referència : X2021016138
Núm. expedient: SC992021000006

En data 22 d’abril de 2021 el Ple de l’Ajuntament va incoar expedient per la venda de
les participacions núm 620 a 641 (22 participacions) de la companyia mercantil OLOT
TELEVISIÓ S.L. de les que l’Ajuntament n’és titular
El Consell Comarcal de la Garrotxa en data 14 d’octubre de 2021 va acordar revertir a
l’Ajuntament 66 accions que li foren cedides per aquest Ajuntament, en tant que ha
desaparegut la causa que va motivar la cessió.
El Consell Comarcal de la Garrotxa en sessió plenària de data 27 de gener de 2022 va
acordar encarregar a aquest Ajuntament la tramitació del procediment corresponent a
la venda de les participacions d’OLOT TELEVISIÓ S.L. que eren de la seva titularitat.
En total són 62 participacions i va aprovar també el conveni regulador de l’encàrrec de
gestió.
La societat OLOT TELEVISIÓ S.L. té un patrimoni net a data 31 de desembre de 2020
de 369.144’29 euros
Actiu.............................646.379,65 euros.
Passiu............................277.235,36 euros.
Patrimoni net..............369.144,29 euros.
El seu Capital social és de 278.835,00 euros.
El número total d’accions és de 3.205 accions.
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En tant que és voluntat de les dues Administracions, Ajuntament d’Olot i Consell
Comarcal de la Garrotxa de procedir a la venda de la totalitat de les seves
participacions que corresponen a:
88 participacions propietat de l’Ajuntament
62 participacions propietat del Consell Comarcal de la Garrotxa
Fent un total de 150 participacions que es posen a la venda.
Vist l’informe de valoració del preu de venda de les participacions del que en resulta un
preu unitari de 115,18 euros/acció
Segons això exposat el preu de venda de la totalitat de les participacions serà de
17.277 euros, dels que 10.135,84 euros corresponen a l’Ajuntament i 7.14,16 euros
corresponen al Consell Comarcal de la Garrotxa

Vist l’article 8è dels Estatuts de la societat mercantil limitada OLOT TELEVISIÓ que
regula la transmissió voluntària per actes intervivos de les participacions que disposa:
Article 8è. La transmissió de participacions socials es regirà per les següents normes:
A.- TRANSMISSIÓ VOLUNTÀRIA PER ACTE 2INTERVIVOS”
El soci que es proposi transmetre les seves participacions o alguna d’elles, haurà de
comunicar-ho per escrit, indicant la seva numeració, preu i comprador, amb indicació
del seu domicili, a l’òrgan d’administració, el qual a la vegada i en el termini de deu
dies naturals hauran de comunicar-ho a tots i cadascun dels socis a llur domicilo. Dins
dels trenta dies naturals següents a la data de comunicació als socis, podran aquests
optar a la’dquisici´´o de les participacions, i si fossin varis els que exercitessin aquest
dret, es distribuirà entre ells a prorrata de les particpacioins que posseeixin, atribuintse, en el seu cas, els excedents dela divisió a l’optant titular del major nombre de
participacions. Transcorregut aquest termini,, la Societat podrà optar, dins d’un nou
termini de vint dies naturals, a comptar des de l’extinció de l’anterior, entre permetre la
transmissió projectada o adquirir les participacions

per si mateixa, en la forma

legalment permesa.
Finalitzat aquest darrer termini sense que pels socis ni per la Societat s’hagi fet ús del
dret

de preferent adquisició, el soci quedarà lliure per transmetre les seves
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participacions a la persona en les condicions que comunicà a l’organ d’administració,
sempre que la transmissió tinguo lloc dins dels dos mesos següents a l’acabament del
darrer terminiindicat. Per l’exercicic d’aquest dret d’adquisició preferent, el preu de
compra, en cas de discrepància, serà el que designin els auditors de la Societat, i si
aquesta no estigués obligada a verificar els seus comptes, el que determini l’auditor
que de mutu acord designin les parts. En cas de no assolir-se acord en el
nomenament de l’audotro, aquest serà designat, a sol.licitud de qualsevol de les parts,
pel Registrador Mercantil del domicili social.
No serà necessari complir amb els requisits indicats en el paràgraf anterior en el
supòsit de que fos autoritzada la transmissió de participacions mitjançant Junta
extraordinària i universal de socis convocada a aquest efecte.
Vist l’informe de l’interventor municipal referent a la valoració i que avala la taxació
efectuada per tècnic independent
Vist l’informe de la Secretària General sobre el procediment a seguir per a la
transmissió de les participacions.
Vist les diferents certificacions que consten a l’expedient sobre la titularitat de la
propietat del bé a alienar
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- ACCEPTAR la reversió efectuada pel Consell Comarcal de la Garrotxa
segons acord del seu plenari de data 14 d’octubre de 2021 de les participacions que
en el seu dia foren cedides per aquest Ajuntament, de la societat OLOT TELEVISIÓ en
tant que ha desaparegut la motivació. Total 66 participacions
Segon.- ACCEPTAR l’encàrrec de gestió efectuat pel ple del consell comarcal de la
Garrotxa segons acord del seu plenari de data 27 de gener de 2022 i aprovar el
conveni regulador d’aquest encàrrec, autoritzant a l’alcalde a la seva signatura.
L’encàrrec fa referència al procediment per la venda de les participacions de la seva
propietat de la companyia OLOT TELEVISIÖ S.L. i afecta a la totalitat de les
participacions de que a dia d’avui n’és titular el Consell Comarcal: Total 62
participacions
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Tercer.- APROVAR l’expedient d’alienació del bé patrimonial consistent en títols
representatius de capital d’empreses, participacions en societats, participacions de la
companyia mercantil OLOT TELEVISIÖ S.L., pel procediment obert i subhasta pública.
88 participacions propietat de l’Ajuntament d’Olot i
62 participacions propietat del Consell Comarcal de la Garrotxa.
Vist l’informe de valoració del preu de venda de les participacions del que en resulta un
preu unitari de 115’18 euros/acció
Fent un total de 150 participacions que es posen a la venda, valorades en 17.277
euros. Dels que 10.135,84 euros corresponen a les participacions de l’Ajuntament i
7.141,16 euros corresponen a les participacions del Consell Comarcal de la Garrotxa
L’Ajuntament, un cop efectuada l’escriptura de compravenda, i el mateix dia, es
compromet a rescabalar al Consell Comarcal amb l’import que li correspongui de la
venda de les seves participacions.
Quart.- Aprovar el plec de clàusules econòmico administratives que han de regir
l’expedient d’alienació i exposar-lo al públic mitjançant anunci en el perfil del
contractant d’aquest Ajuntament i en el portal de la transparència.
Cinquè.- Convocar procediment d’adjudicació per subhasta pública, anunciant-se
simultàniament en el perfil del contractant, podent-se presentar les proposicions en el
termini de quinze dies hàbils a comptar des de la publicació del corresponent edicte.
Sisè.- Delegar a la Junta de Govern els tràmits posteriors del procediment, fins i tot,
l’adjudicació del contracte

de conformitat amb l ‘article 41.3 del Reglament de

Patrimoni dels Ens Locals.
Setè.- Comunicar el resultat de la subhasta a l’administració de la societat OLOT
TELEVISIÖ S.L. a l’efecte de que en el termini de deu dies naturals a comptar des de
la recepció de la corresponent notificació, l’òrgan d’administració de la societat ho
comuniqui en el seu domicili, a tots i cadascun dels altres socis, per tal que en el
termini de trenta dies naturals següents a l’acta de comunicació puguin optar a
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l’adquisició de les participacions, exercint el dret de retracte, en compliment de l’article
8è dels estatuts de la companyia mercantil Olot Televisió S.L.,
Transcorregut aquest termini, la societat podrà optar, dins un nou termini de vint dies
naturals a comptar des de l’expiració del termini anterior, entre permetre la transmissió
projectada o adquirir les participacions per si mateixa.
Finalitzat aquest termini, sense que pels socis ni per la societat s’hagi fet ús del dret
preferent d’adquisició, es procedirà a fer efectiva la transmissió prevista en aquest
acord.
Vuitè.- Sol·licitar informe al departament de la Vicepresidència i d’Economia i Hisenda
de la Generalitat de Catalunya, Direcció General de Politica financera, assegurances i
Tresor, d’acord amb l’article 40 del Reglament de Patrimoni dels Ens Locals i de
l’article 209.3 del text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
Novè.- Advertir que la Societat haurà de sol·licitar al CAC Consell d’audiovisual de
Catalunya l’autorització per modificar la seva estructura accionarial, d’acord amb el
que disposa l’article 41 de la Llei 22/2005 de 29 de desembre.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Com entitat pública no podem formar part de mitjans privats.
Sense treure cap valor al servei públic que fan és un acte de transparència i per tant
votarem a favor.
Intervé el Sr. Guix. Votarem a favor perquè es tracte d’una qüestió tècnica i legal,
condicionat però a que no acabi en mans d’una persona o societat que en vulgui fer el
tancament per quedar-se la freqüència. Perquè entenem que Radio Olot forma part
del patrimoni de la ciutat i esta fent una funció social a la ciutat i comarca.
Intervé la Sra. Barnadas. Es corregeix una anomalia. Contents que tot segueixi un
procediment per acabar tancant aquest assumpte.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat.
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10.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA INTERN
D'IGUALTAT DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 2021-2023
Núm. de referència: X2022006670
Núm. expedient: RH182022000001

Atès que la Junta de Govern de data 30 de desembre de 2021 va adoptar els acords
següents:
Primer.- Aprovar inicialment el Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot 2021-2023,
amb opció de prorrogar-lo un any més.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats l’acord d’aprovació
inicial del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot 2021-2023, mitjançant la
publicació del corresponent anunci al Portal de la Transparència (Tauler d’edictes) de
l’Ajuntament d’Olot, pel termini d’un mes, per a la presentació d’al·legacions i
suggeriments. En cas de no haver-hi cap al·legació o suggeriment l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
Tercer.- Facultar a la regidora delegada d’Igualtat de Gènere per a la signatura de la
documentació necessària per a la tramitació d’aquests acords, així com la requerida
per a la inscripció del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot 2021-2023, en el
Registre públic de plans d’igualtat.
Atès que el dia 30 de gener de 2022 va finalitzar el període d’informació pública i
audiència dels interessats i no s’ha presentat cap al·legació o suggeriment, per la qual
cosa, l’aprovació inicial del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot 2021-2023 ha
esdevingut definitiva.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Donar compte de l’aprovació definitiva del Pla Intern d’Igualtat de l’Ajuntament d’Olot
2021-2023.

Presenta la proposta la Sra. Muñoz i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. L’Ajuntament com administració local té la responsabilitat de
liderar i impulsar els canvis necessaris que han de permetre la igualtat d'oportunitats
reals, entre les persones. Aquest document és un camí a seguir. En quan el propi Pla
ens agradaria fer algunes reflexions i preguntes. Hem trobat rellevant la dada que
parla de la percepció dels canvis reals en matèria d'igualtat entre homes i dones a
partir de l'aprovació del pla del 2016. En aquest cas no arriba al 20% les persones que
van percebre canvis reals en matèria d'igualtat des que es va implementar el Pla
anterior. Hauríem de reflexionar com vam elaborar aquest Pla. També és significativa
la dada de participació que han respost l’enquesta. On hi ha hagut un augment
considerable d’homes que l’han respost. Passant de 17 homes l’any 2016, a 38 homes
que han volgut participar en l'elaboració del Pla. En l’enquesta també ens sorprèn que
moltes persones han marcat que estant informades de les formacions dirigides en
aquest aspecte però no hi participen. Per tant, amb aquest nou Pla hauríem de buscar
la manera perquè la gent hi acabi participant. En quan les accions del Pla, tenim
dubtes en la bústia de suggeriments. Entenem que només seria per recollir
suggeriments i percepcions de millora. Si mai es produís algun cas d’assetjament es

Mod ACTS_DP06

vehicularia per una altra camí? No ho hem sabut veure en el Pla ens ho podrien
aclarir. Pel que fa l’acció de reserva de places a la Policia Municipal és una acció molt
necessària perquè actualment tenim 11 dones i 35 homes. I cap ocupa un càrrec
superior al d’agent. En aquest sentit sí hem vist que hi haurà una reserva d’un 40% de
noves places per agents femenines, però per altra banda, també seria interessant
aplicar-ho en les promocions internes que pugui haver-hi d’agent a caporal. A nivell del
llenguatge inclusiu comparant amb el Pla passat també s'ha millorat molt. I per últim,
en quan els protocols d'assetjament es demanarà la col·laboració de persones
externes del moviment feminista de la comarca?
Intervé la Sra. Alegre. Des de fa anys les administracions públiques són
capdavanteres en la defensa dels valors i l'aplicació de mesures associades al
desenvolupament de polítiques d'igualtat entre dones i homes. El sistema d'accés, les
condicions laborals i la promoció professional dins de qualsevol administració pública
estan basats en els principis d'igualtat, mèrit i capacitat. Per tant es garanteix la
igualtat formal. Podríem pensar que no és necessari que les administracions públiques
aprovin plans interns específics d'igualtat de gènere. Però no és així, creiem que és
convenient i necessari ja que aquests plans han de permetre detectar i posar de
manifest en quins dels àmbits de les nostres organitzacions poden arribar a haver-hi
situacions de desigualtats entre els gèneres. Davant d'aquestes possibles situacions
s'han d'establir una sèrie de mesures i recomanacions per a detectar-les i en el cas
que es produeixin, corregir-les i evitar que en un futur es puguin tornar a produir. Per
tant, celebrem l'actualització d'aquest Pla per part de l'Ajuntament. Malauradament en
el sector privat les empreses tenen el seu Pla d'igualtat però moltes vegades no se'l
creuen. El tenen perquè legalment és obligatori de tenir-lo. La percepció moltes
vegades és que aquests plans existeixen però fem poc per fer-los complir. Esperem
que no sigui el cas d’aquest Ajuntament.
Intervé la Sra. Barnadas. Felicitant a l'equip tècnic de Recursos Humans i a la regidora
per aquesta actualització amb aquest pla molt millorat. S’ha fet una bona diagnosi per
prendre bones decisions i ple d’accions amb indicadors, responsables, calendaris, etc.
Tot allò necessari perquè un pla pugui ser avaluable en el temps. Esperem que el dotin
de recursos humans i també a nivell econòmic perquè totes aquestes accions es
puguin portar a terme. Tots coneixem plans i programes que s’han quedat en un calaix
o ens costa molt fer-ne un seguiment perquè no hi ha indicadors. Per tant, ara mateix
tenim un Pla que el podrem seguir i avaluar.
Intervé la Sra. Muñoz. Estem molt contents en la millora del Pla perquè considerem
que és un pla bastant millorat. Treballarem incansablement per complir les accions.
Són accions que creiem que es poden complir. Certament, haurem de buscar la
manera perquè la gent participi en la formació. En quan la bústia de suggeriments i el
protocol d'assetjament ja funciona i els hi faré arribar perquè es podria adjuntar en el
mateix Pla. En quan el tema de la Policia Municipal, ara mateix tenim una dona
substituta de caporal. La qüestió no és que no tinguem places reservades sinó que
costa que les dones es presentin a les places de caporal. En quan al llenguatge
inclusiu, la nova web ja està molt adaptada amb llenguatge inclusiu.
I el Ple se’n dona per assabentat.
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11.1. - CAP SANT MIQUEL.- PROPOSANT PRENDRE ACORD RELATIU A LA
CESSIÓ D’UN SOLAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA AMB DESTÍ A LA
CONSTRUCCIÓ DEL CAP DE SANT MIQUEL
Núm. de referència : X2017016103
Núm. expedient: URG42017000004

En acord del Ple de la Corporació del dia 24 de gener de 2019, es va aprovar d’iniciar
expedient de cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut, el domini de dues
finques inscrites en l’Inventari de Béns del Municipi com a béns patrimonials, la
número 1, finca registral número 12490 del tom 927, llibre 290, foli 60 del Registre de
la Propietat d’Olot, amb referència cadastral 8509511DG5780N0001KB, i la número 2,
finca registral número 6000 del tom 1747, llibre 758, foli 125 del Registre de la
Propietat d’Olot, amb referència cadastral 8509512DG5780N0001RB.
Es va sotmetre l’expedient al tràmit d’informació al públic per un termini de 30 dies
hàbils, mitjançant inserció d’anunci al Butlletí oficial de la província de Girona i al Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya. El citat anunci va sortir publicat en el BOP del
dia 18 de març de 2019 i en el DOGC del dia 19 de març de 2019.
En escrit signat el dia 31 d’octubre de 2019 del Servei Català de la Salut, s’indica que
a instàncies dels tècnics del citat Servei, sobre idoneïtat del solar ofert per l’ajuntament
d’Olot per a la construcció del CAP Olot 2 , la finca que serveix per als fins expressats
és una de les dues que inicialment es varen ofertar. En concret, la parcel·la escollida
pel Servei Català de la Salut és la situada al número 10 del carrer Rei Martí l’Humà,
que és la senyalada com a número 1 en l’acord del Ple de la Corporació del dia 24 de
gener de 2019. Ens indiquen tanmateix, que no resulta necessària la cessió de l’altra
parcel·la, la situada al carrer Abat Racimir, 34.
I ara, efectuades les corresponents comprovacions i d’acord amb les medicions reals
de la parcel·la que ha estat escollida per part del Servei Català de la Salut, en resulta
que la superfície real de la finca escollida, la registral número 12490 és de 593
metres quadrats.
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 DEFINITIVAMENT la cessió a favor del Servei Català de la
Salut, de la finca registral número 12.490 amb el destí de construcció i posada en
funcionament d’un centre d’atenció primària, de superfície real 593 m2 i que es descriu
així:
“URBANA: Porció de terreny situat en terme d’aquesta ciutat, de procedència de la
finca anomenada Camp Fonoll, de sis cents quaranta–set metres, vint-i-sis decímetres
quadrats, limita: a Sud, en línia de setze metres, setanta centímetres, amb el carrer
Rei Martí l’Humà; a Oest, en línia de trenta quatre metres, vint centímetres, amb
carrer en projecte; a Nord, en línia de vint-i-un metres, quaranta centímetres, amb la
finca de Maria Pujolar; i a Est, en línia trencada, amb finca de Maria Pujolar. Avui
segons recent plànol topogràfic confeccionat pel Servei Català de la Salut, mesura
596,964 metres quadrats.”
REFERÈNCIA CADASTRAL: Te la referència cadastral 8509511DG5780N0001KB.
INSCRIPCIÓ: Constitueix la número 12.490 del tom 1.866, llibre 825, foli 104 del
Registre de la Propietat d’Olot.
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CÀRREGUES I GRAVÀMENS: Lliure de càrregues i de gravàmens.
El bé està qualificat com a bé patrimonial afecta a equipament sociosanitari en
l’inventari de l’ens local.
El terreny objecte de cessió és apte per al seu destí com a centre d’atenció primària i
compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, subministrament d’energia
elèctrica amb la potència suficient per a l’execució de l’obra i el posterior funcionament,
així com amb la instal·lació d’una estació transformadora d’energia -en el supòsit de
ser necessari-, i els carrers que donen davant el solar són convenientment urbanitzats.
La parcel·la que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a l’ús o finalitat
prevista.
SEGON.- La present cessió està sotmesa a les següents condicions:
•

Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 5 anys o
deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de
cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en
els termes que resulten de l’article 50 del Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens Locals (DOGC núm.
1076, de 2.12.1988).

•

La construcció del centre a que fa referència els presents acords podrà ser duta
a terme pel propi cessionari o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic.

•

Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del nou
centre d’atenció primària gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes
en el Reial Decret Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per qual s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals
Municipals.

TERCER.- FACULTAR el senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a dur a terme els presents acords, en especial l’escriptura pública
corresponent i la seva rectificació i/o aclaració, en cas de ser necessàries.
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Guix. Si és un tema tècnic evidentment s’ha de solucionar. Però, s’hauria
d’avançar ràpidament en el tema del CAP Sant Miquel perquè és molt necessari per la
ciutat.
Intervé el Sr. Alcalde. En aquest moments l’equip d’arquitectes que va guanyar el
concurs està redactant el projecte i estem a l’espera que el lliuri al Departament de
Salut. Per part de la Generalitat ja hi ha la reserva pressupostaria d’aquest any i el
següent per poder fer l’obra.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat.
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12.1. - MOCIÓ A FAVOR QUE L'ESGLÉSIA DE SANT ANDREU DEL COLL SIGUI
PATRIMONI DE LA CIUTAT
Núm. de referència : X2022007145
Núm. expedient: SG022022000003

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
Sant Andreu del Coll es una església romànica del segle XII situada a la falda de la
vessant sud de la Serra de Sant Miquel del Mont al terme municipal d’Olot.
Es un edifici religiós protegit com a bé cultural d’interès local, ubicat en el Parc Natural
de la Zona volcànica de la Garrotxa.
Sant Andreu del Coll, es l’edifici romànic més antic del terme municipal d’Olot te una
superfície construïda 141 m2 i un espai exterior de 629 m2.
Segons les dades històriques Sant Andreu del Coll ja fou consagrada pel Bisbe Ot a
l’any 955, però la parròquia ja existia a l’any 953 amb el nom de Sant Andreu del Vilar
Alier.
L'església de Sant Andreu pertany a la parròquia de Riudaura que hi fa culta una
vegada a l’any pel la festa de Sant Andreu.
L'església de Sant Andreu, disposava de cementiri propi per les famílies del veïnat. El
cementiri fou traslladat per voluntat de les famílies.
Donat el seu estat ruïnós fa uns 30 anys a proposta de l’Ajuntament d'Olot i de la
Parròquia de Riudaura, la Diputació de Girona i el Departament de Cultura de la
Generalitat varen invertir més de 22.000.000 de pessetes per rehabilitar i consolidar
l'església.
També cal esmentar les aportacions voluntàries de moltes persones que varen
treballar directa o indirectament per consolidar l'església.
En data 6 de juliol de 2021 els Srs. Eduard del Balle Comas i Juan Carlos del Balle
Comas per una part actuant com a propietaris de la Finca registral 1489 d’Olot
denominada Castell del Coll i Saiols i per l’altra el Mn. Lluis Suñer Roca i el Mn.
Joaquim Giol Aymerich, Vicari i Provicari del Bisbal de Girona, reconeixen la propietat
de l'església de Sant Andreu del Coll a favor dels germans del Balle Comas i acorden
l'ús religiós de l'església a favor de la Parròquia de Riudaura.
En la reunió també s’acorda que la Parròquia de Riudaura podrà desenvolupar en
l’esmentat temple els actes religiosos de la festa de Sant Andreu únicament una
vegada a l’any i que sota cap concepte es podran fer batejos, primeres comunions,
casaments i enterraments.
Per altra part, també acorden que es podrà accedir a l'església pels camis existents,
però que la propietat no es compromet a fer el manteniment.
Donada la importància històrica, monumental, social i paisatgística de l'església de
Sant Andreu del Coll i per tot el que representa per la ciutat d’Olot i per la comarca de
la Garrotxa, el Grup Municipal del PSC proposa al Ple de l’Ajuntament d'Olot que es
prenguin els següents acords:
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1. Que els serveis tècnics de l’Ajuntament estudiïn les formules jurídiques per tal que
l'església de Sant Andreu del Coll sigui patrimoni de la ciutat d’Olot.
2-Que en el mateix estudi s’incloguin les pistes que porten a l'església.
3- Que es valorin les aportacions fetes per les administracions públiques en la
rehabilitació de l'església.
4- Que es traslladin aquests acords a la Parròquia de Riudaura, al Bisbat de Girona , al
Departament de Cultura de la Generalitat i al Servei de Patrimoni de la Diputació de
Girona.
Presenta la moció el Sr. Guix i en llegeix el contingut.
Intervé el Sr. Gasulla. Creiem que aquest patrimoni amb tot el temps que ha passat i
l'ús que se li ha fet ja hauria de ser propietat pública i considerem molt raonable el text
de la moció. Si ens plantegessin comprar-la o expropiar-la creiem que és una despesa
que hauríem de valorar molt millor. I considerar si realment és prioritari ara mateix
tenir-la, amb les problemàtiques que tenim sobre la taula actualment. Però en tot cas,
la moció el que planteja és estudiar les formes jurídiques i en això hi estem d'acord.
Intervé el Sr. Quintana. Tot el que sigui conservació del patrimoni cultural d'aquest
país és un tema molt important. Ens sembla bé que s’estudiï la possibilitat de reclamar
aquest patrimoni fent algun tipus de conveni de custòdia de patrimoni cultural i natural
o d’alguna altra forma jurídica que existeixi. Però creiem que no és una prioritat per la
ciutat fer-ho a través d’una compra de patrimoni.
Intervé el Sr. Alcalde. No pensem que sigui una prioritat per la ciutat ni comprar, ni
expropiar aquesta finca. És una finca molt gran de 209.000 metres quadrats de sòl
rústic i una de les poques mostres del romànic al terme municipal d’Olot. Com que la
moció parla d’estudiar la possibilitat no tenim cap mena de problema en fer-ho. Pel que
fa la resta de punts, en una junta de govern de l’any passat es va aprovar el projecte
d'arranjament dels camins valorat en 71.770€. Aquest seria executable en dues fases.
A més, aquest camí d’accés a l’Església és un camí públic que està dintre l’inventari
de camins i seria possible arranjar-ho independentment de la posició dels propietaris.
El fet que sigui una finca doblement immatriculada, per part de l’Església i per part
dels seus propietaris, a permès demanar ajuts a la Diputació tant per fer obres de
consolidació, com per arranjaments de l’església. Però, per altra banda quan es
detecta aquesta doble immatriculació hi ha una investigació per part de les dues parts.
Finalment no queda cap dubte que el propietari legítim correspon a la família De Balle.
Així també ho reconeix el Bisbat i es signa un conveni amb la família De Balle per tal
que aquesta església es pugui utilitzar per fer l'aplec o qualsevol altra celebració que
es vulgui fer comunicant-t’ho amb un mes d'antelació.
Pel que fa les formes jurídiques perquè acabi sent patrimoni de la ciutat, no n’hi ha
gaires. Al tractar-se d’un bé particular ha de ser per expropiació. I per fer una
expropiació d'aquest tipus o una compra hi ha d'haver un interès públic. En aquests
moments no sabem veure aquest interès públic, perquè la propietat ja permet la
possibilitat de celebrar aquest aplec. Per tant, no tenim cap inconvenient en votar a
favor de la moció, però per altra banda no és la nostra intenció ni comprar, ni
expropiar en aquest moment perquè aquesta església sigui patrimoni de la ciutat.
Intervé el Sr. Guix. Agrair l’interès per la moció però sap greu que no es tingui l’interès
en anar més enllà que l’estudi tècnic. No hi ha cap document que demostri que la
propietat va pagar la construcció de l’església. També hi havia un cementiri i quan en

Mod ACTS_DP06

un lloc hi ha un cementiri és demostra que aquest emplaçament és públic. En tot cas
seria qüestió d’estudiar tot això i veure realment la propietat de la finca. Més quan hi
ha hagut una inversió tant important de l’administració s’hauria de valorar aquesta
opció.
Intervé el Sr. Alcalde. En tot cas votarem a favor de la moció pel que diu en els seus
acords. Si en aquests n’hi hagués un que digués fer els possibles per adquirir o
expropiar-la no continuaríem perquè no és una prioritat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat.
13.1. - PREGUNTA PER ESCRIT DE L'ESTAT DEL COMPLIMENT DELS ACORDS
DE LA MOCIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN
Núm. de referència : X2022007150
Núm. expedient: SG022022000004

El passat mes de juliol el Consell de la Gent Gran va presentar una moció al ple de
l’ajuntament d’Olot en què instava a les entitats bancàries a reforçar el seu servei
atenció presencial per tal d’oferir un servei adequat; a demanar al Banc d’Espanya que
controlés que els productes financers no continguessin publicitat enganyosa; que els
ajuntaments donessin suport administratiu als col·lectius de la gent gran; que s’oferis
servei a aquells pobles que s’han quedat sense caixers automàtics, entre altres.
Aquella moció va ser aprovada per unanimitat, i és per això que mig any després
preguntem:
-

Ens podrien explicar quines gestions s’han fet en relació els acords de la moció
del Consell de la Gent Gran?
Com està la campanya informativa per fer arribar a les persones grans suport
administratiu per tema de reclamacions de cobrament de comissions abusives?
Amb quines entitats financeres s’han trobat per abordar la problemàtica?

Respon la Sra. Muñoz. La moció demana donar suport a les seves peticions, i així ho
hem fet. En el punt d’instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen
al municipi, a reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat
durant tot l’horari, en especial atenció a les persones grans que no poden fer els seus
tràmits o gestions on-line, des de l'Ajuntament d'Olot i el Consell Comarcal hem unit
esforços i hem notificat per escrit el suport de la moció a totes les entitats. També hem
demanat a les entitats bancàries que millorin els seus serveis d'atenció a les persones
grans. Personalment també he parlat amb les direccions de totes les oficines
bancàries de la ciutat d'Olot. Afortunadament, els suports de les mocions aprovades
per altres ajuntaments d’arreu de país, la revolució de la gent gran i la campanya
impulsada pel Sr. Carlos SanJuan, recollint 600.000 signatures reclamant al Ministeri
d'Economia i el Banc d'Espanya, una atenció presencial i més personalitzada,
comencen a donar els seus fruits. L'Associació Espanyola de Banca ha admès i
reconegut que hi ha un dèficit en les atencions d'aquestes persones i per tant calen
canvis urgents en els protocols d'actuació. De fet bancs com el BBVA i Banc
Santander han decidit fer marxa enrere i tornar a tenir presencialitat en horari
d'oficina. Concretament a Olot, aquests dos bancs ja han obert la finestreta i en breu
Caixa Sabadell també ho farà. Aquesta tarda també ha sortit la noticia que les entitats
municipalistes s'han reunit amb el conseller d'Economia el qual ha anunciat que el
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Govern català promourà una proposició de llei estatal per garantir el servei de caixer
automàtic als municipis en risc d'exclusió financera. Aquesta proposta pretén regular la
instal·lació voluntària dels caixers per part de les entitats i preveu la instal·lació
obligatòria on actualment no n'hi ha. Això es farà amb fons de garantia dotat de diners
de les pròpies entitats bancàries que no ho hagin fet voluntàriament. És un molt bona
noticia. Per altra banda, també se’ns demanava instar el Banc d'Espanya com a
organisme regulador competent del sistema financer a controlar que els productes
financers de les entitats bancàries no continguin publicitat enganyosa i que us exigeixi
una informació transparent i real sobre els serveis i productes. Després de fer varies
consultes només puc dir que existeix una regulació de la publicitat bancària. És la
circular 4/2020 de 26 de juny del Banc d’Espanya. Aquesta diu que les entitats han
d'utilitzar un llenguatge senzill, fàcil de comprendre, evitant la inclusió en informació
ambigua, incompleta, contradictòria o enganyosa que pugui induir a confusió. No
poden ocultar informació necessària perquè el destinatari pugui adoptar una decisió
relativa al seu comportament econòmic, amb el degut coneixement de causa.
També es demanava prohibir el cobrament de comissions a persones, sobretot el
col·lectiu de persones grans que no poden utilitzar els caixers automàtics, ni internet
per fer les gestions bancàries de pagaments i gestions els seus ingressos. En aquest
punt comentar que el Banc d'Espanya admet que les entitats tenen llibertat per establir
els preus de serveis que presten de manera similar a qualsevol altre negoci. En tot
cas, el Banc d’Espanya sí que adverteix que abans de carregar una comissió, l'entitat
ha de comunicar de manera clara i gratuïta sobre aquest servei l'import i qualsevol
altre detall rellevant. A més a més el banc ha d'assegurar-se que s'accepten aquestes
condicions. El banc ha d'oferir el detall a cadascuna de les comissions de manera
individualitzades, com també incloure aquesta informació en el contracte que signi la
persona. Se’ns demanava instar els poders públics perquè legisli i regulin una
normativa bancària més justa com podria ser l'obertura de comptes de pagaments
bàsics. Existeix un real decret llei que és el 19/2017 de 24 de novembre de comptes
de pagament bàsic, que té per objecte entre d'altres la regulació del dret dels
potencials clients a obrir i utilitzar comptes de pagaments bàsics i els motius pels quals
també es pot demanar. La moció també demanava fer una campanya informativa per
tal de fer arribar a les persones grans un suport informàtic administratiu en aquelles
reclamacions pel cobrament de comissions clarament abusives per part de les entitats
bancàries de la comarca. L’Oficina de Consum comarcal té la missió de garantir els
drets de les persones consumidores d'Olot i de comarca. Aquesta utilitza tots els
mitjans que tenen a l'abast per fer arribar aquesta informació útil i fàcil a totes les
persones. Envia petits vídeos informatius en temes de consum rellevants a Grups de
WhatsApp comarcals que existeixen en moltes poblacions ja de la comarca. Quan hi
ha consuItes o reclamacions s'han de tramitar a través d'aquesta oficina de consum
comarcal que en farà suport i en donarà trasllat al Banc d'Espanya que es l’òrgan
competent de supervisió bancaria i si detecta indicis d’infracció és qui procedeix a
sancionar l’entitat bancària. El darrer punt demanava traslladar aquesta acord al
moviment pensionista de la Garrotxa, a les organitzacions sindicals que defensen els
drets de les persones pensionistes, a les diferents associacions veïnals, a la
Conselleria d'Economia i Hisenda de la Generalitat, a totes les entitats bancàries que
operen amb oficina pròpia a la comarca, als diferents grups parlamentaris, tant al
Congrés de Madrid com el Parlament de Catalunya i també el banc el Banc d'Espanya.
Una vegada aprovada la moció per unanimitat es varen enviar totes les notificacions
traslladant els acords.
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Intervé el Sr. Gasulla. Sobre les campanyes de l'Oficina de Consum sabem si han
començat alguna acció concreta per fer aquesta campanya informativa dels abusos
que parla la moció?
Intervé el Sr. Guix. Ens consta que el servei de correus estatals ha signat un conveni
amb el Banc de Santander perquè la gent que demani diners des d'un nucli molt més
deshabitat li puguin portar els diners. És una gran iniciativa i que donarà un bon servei
a la gent.
Intervé la Sra. Muñoz. Campanya concreta informativa no se n’ha fet. Simplement
s'inclou a dins de les campanyes informatives que fan tota l'Oficina de Consum. Hi
parlarem i mirarem quines campanyes podríem fer. De tota manera sembla que tot
això està agafant un bon camí.
I pel que fa la intervenció del Sr. Guix, és cert s'ha fet un conveni amb correus per a
l'àmbit més rural, amb el que si una persona gran vol diners podrà demanar-ho a
través de l'oficina de Correus. És una bona noticia però no deixa que continua haventhi un bretxa digital.
13.2. - PREGUNTA PER ESCRIT SOBRE LA PACIFICACIÓ DELS ENTORNS
ESCOLARS A LA CIUTAT D'OLOT
Núm. de referència : X2022007153
Núm. expedient: SG022022000005

El passat mes de maig, la CUP Olot va presentar en aquest plenari una moció
relacionada amb la necessitat de pacificar els entorns escolars de la nostra ciutat.
En ella demanàvem simplement tres acords que tot seguit detallem:
1. Que els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot redactin un informe per a cada
centre educatiu en què s’expliqui quina és la situació actual i quines són les
necessitats i possibles solucions tècniques per pacificar els entorns educatius,
sobretot de primària, però també de secundària i post obligatoris.
2. Que s’estableixin contactes amb els equips directius dels centres educatius,
amb les AFA’s i amb les AAVV dels barris on estan ubicat els centres, per
explicar l’informe i consensuar possibles modificacions, millores, inversions,
actuacions i terminis.
3. Que l’Ajuntament es comprometi a incloure una partida d’inversions anual per a
la pacificació dels entorns escolars, ja sigui a partir de recursos propis o de
recursos provinents dels PUOSC.
Atès que ha passat ja més de mig any i que ja estem a la meitat del segon trimestre
escolar volem fer les següents preguntes:
-

Els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot tenen redactat ja un informe per cada
centre educatiu?
Si és així, quines necessitats, propostes o actuacions s’han han extret per cada
centre educatiu?
Després de les trobades amb les AFA’s, les AAVV dels barris, els equips
directius, quines millores o actuacions es van decidir dur a terme?
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-

Econòmicament parlant, quants diners portem invertits en aquestes actuacions
i quants preveuen dedicar-hi aquest any?

Respon el Sr. Arbós. Estem treballant en aquests informes tècnics. Partim de l’informe
redactat l’any 2013. Hem actualitzat tot el que s’ha fet en aquests darrers anys i ara
entrarem en una fase que els convidarem a participar-hi mitjançant la coordinació de
grups per treballar conjuntament amb els centres i plasmar en l’informe els passos del
futur. Els darrers últims anys hem treballat molt en la pacificació dels entorns escolar i
hem respost a totes les demandes que ens han fet des dels centres educatius,
associacions de veïns i AFA’s. Per exemple hem posat alentidors en els entorns de a
l’escola Malagrida. A l’escola Bisaroques estem treballant per facilitar l’entrada del bus
a l’escola i l’accés dels vianants pel pont de Zamenhof i altres carrers de l’entorn. A
l’institut escola la Greda estem pendents d’instal·lar-hi un semàfor. A l’IES Garrotxa
hem realitzat diferents actuacions com instal·lació d’alentidors i millores de pintura. A
l’escola Pla de Dalt actualment estem treballant per fer-hi un seguit d’actuacions que
beneficiïn el camí cap a l’escola. A l’escola del Petit plançó i Cor de Maria ja s’hi ha fet
actuacions importants. A les escoles del Morrot, Maria Reina, Escola Pia i Sant Roc
s’hi ha realitzat actuacions més petites com instal·lació de tanques i s’està treballant
perquè la sortida de les escoles siguin el màxim segures. Pel que fa a la part
econòmica, se’ns fa molt difícil poder-ho especificar perquè hi ha moltíssimes hores
per part de tècnics com de la Brigada Municipal que es fan càrrec de moltes
d’aquestes actuacions.
Intervé la Sra. Roca. En aquest informe que es parteix de l’any 2013, ja es parla de
cada centre educatiu específicament?
Intervé el Sr. Arbós. Sí, efectivament és un informe en el que cada centre té un apartat
específic i es va treballant en els mateixos àmbits de cadascun dels centres per no fer
diferències.
14.1.- PRECS I PREGUNTES
ANTIC ESPAI DEL MUSEU DELS VOLCANS
Intervé el Sr. Gasulla. Tenen previst què se’n farà de l’antic espai del Museu dels
Volcans del Parc Nou? En tot cas quin procés es seguirà per decidir-ho?
Intervé el Sr. Alcalde. Demà tenim una reunió amb el director del Parc Natural de la
Zona Volcànica de la Garrotxa i a partir d’aquí podrem prendre una decisió. No he
perdut de vista la moció que van presentar sobre un espai dedicat a la interpretació del
riu Fluvià, però haurem d’esperar uns dies per prendre una decisió.
PREC CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL
Intervé el Sr. Gasulla. Demanaríem poder incloure a l’ordre del dia del consell escolar
un punt sobre la taula de coordinació dels agents que treballen amb joves que queden
fora del sistema educatiu reglat.
Intervé la Sra. Camps. No hi ha cap problema en posar el punt a l’ordre del dia. Ens
haurien de fer arribar la proposta amb les funcions de la taula i la seva estructura per
estudiar que no coincideixi amb cap altra taula que ja existeixi. Actualment, des que
s’està parlant de l’escola de noves oportunitats existeix una taula estratègica
constituïda pel director d'Educació, la directora de Serveis Socials i la directora de
Dinàmig i la Fageda i també una taula tècnica. En tot cas, si consideren que és
necessari treballar des d’una altre ens, facin-nos arribar.
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SALA DE VETLLES DEL CEMENTIRI
Intervé el Sr. Guix. En quin punt es troba l’ampliació de la sala de vetlles del cementiri?
Intervé el Sr. Alcalde. Continuem tenint converses per aquest tema i esperem
desencallar-ho aviat. No li puc dir encara quina serà la resolució final.
PLUSVÀLUES
Intervé el Sr. Guix. Veient que el tema de les plusvàlues no es desencalla i que en el
pressupost municipal es va valorar la partida d’ingressos amb una dotació de
1.580.0000€, què tenen pensat si no es donen aquest ingressos?
Intervé la Sra. Torras. Estem desencallant aquest tema. Tenim una norma que ens
empara i des del 26 d’octubre ja podem liquidar amb aquesta nova normativa. Tot i
això, hem estat prudents i fins avui no hem realitzat els primers decrets de plusvàlues
perquè hi ha moltes pressions perquè aquesta norma sigui inconstitucional. És cert,
que hi ha una mancança d’ingressos amb el que teníem pressupostat. Si ens movem
amb els imports que hem liquidat aquest mes serien uns ingressos anuals de
840.000€, per tant és una pèrdua considerable d’ingressos. Estem esperant si es
compensa d’alguna manera per part de l’estat. Però per prudència hem bloquejat
500.000€, dels 900.000€ que tenim pressupostats i que ens arribaran en participacions
d’impostos de l’estat. Amb aquesta quantitat podríem estabilitzar el pressupost. El mes
de març portarem aprovació la nova ordenança.
PODA COPA D’ARBRES FIRALET
Intervé el Sr. Guix. En un Ple anterior, vam demanar si era possible realitzar la poda
de les copes d’arbres del Firalet per donar més visibilitat i llum a l’espai. En quina
situació està aquest tema?
Intervé el Sr. Sellabona. Estem pendents del retorn de l’informe del tècnic de jardineria
un cop feta la revisió dels arbres. Ens línies generals no li sembla que s’hagi de fer
grans actuacions en aquest entorn. Quan tingui l’informe els hi comunicaré.
FIGUERES AL PONT DE SANT ROC
Intervé el Sr. Guix. Al mig de les pedres del pont de Sant Roc i estant apareixent
figueres que cada vegada són més grosses. Seria interessant fer-hi una actuació
perquè no fes malbé al pont.
Intervé el Sr. Sellabona. En prenc nota i ens ho mirarem.
SEMÀFOR DE LA CANYA
Intervé el Sr. Guix. Quan es realitzarà el semàfor a la ctra. de la Canya?
Intervé la Sra. Muñoz. Fa unes dies que ens ha arribat l’autorització del Ministeri de
Foment per instal·lar aquest semàfor. El contractista que s’ha d’encarregar de la seva
instal·lació és el mateix que actualment està adequant l’entorn de l’espai Cràter. Un
cop finalitzin els treballs de l’espai Cràter passarà a instal·lar els semàfors de la
rotonda.
OBRES ENLLAÇ AV. SANT JOAN AMB C. BISBE SERRA
Intervé el Sr. Quintana. En l’enllaç de l’av.de l'avinguda Sant Joan amb c. Bisbe Serra,
darrera del pàrquing del Morrot, s’està fent unes obres per obrir un carrer. Els veïns del
barri del Morrot ens demanen si aprofitant aquestes obres se’ls instal·larà la doble
xarxa d’aigua.
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Intervé el Sr. Güell. Desconec els detalls tècnics dels projecte. Ho demanaré i els faré
arribar la informació.

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a tres quarts de vuit 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
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LA SECRETÀRIA

