ACTA NÚM.3
EL DIA 24 DE MARÇ DE 2022.
1A CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 de març de 2022, a les 6 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 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), 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),
Adriana Roca i Collell (CUP) i Jordi Gasulla i Flavià (CUP).
El Sr. Alcalde excusa el retard del regidor Sr. Josep Quintana i Caralt.
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera
1.1. - APROVAR LA IMPLANTACIÓ DEL SISTEMA D’AUDIO, VIDEO ACTES PER A
LA GESTIÓ DE LES SESSIONS PLENÀRIES
Núm. de referència : X2022013851
Núm. expedient: SG012022000021

El sistema de vídeo actes permet obtenir constància de les sessions del ple de la
corporació i d’altres òrgans col·legiats complint amb les normes de règim local, atès
que preveu per cada sessió, l’elaboració d’un document electrònic escrit que compleix
amb tots els requisits exigits per la normativa. A la vegada reforça els principis
d’eficiència i economia que han de presidir tota actuació de les administracions
públiques. Incrementa la fiabilitat i estalvia recursos públics i en facilita la difusió.
Atesa la normativa referent a l’elaboració de les actes dels òrgans col·legiats i
especialment les del Ple de l’Ajuntament:
a) Article 110 de la LMRLCat, aprovada pel Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril,
que disposa que:
De totes les sessions s’ha d’aixecar acta, la qual ha de contenir com a mínim:
-
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La data i l'hora en què comença i en què s'aixeca la sessió.
La relació de matèries debatudes.
La relació dels assistents.
La indicació de les persones que hi han intervingut.
Les incidències ocorregudes.
Els vots emesos i els acords adoptats.
La relació succinta de les opinions emeses

b) L’article 111 del mateix text normatiu i article 17,2 de la llei de 39/2015, d’1
d’octubre de Procediment Comú de les Administracions Públiques, que
respecte a l’arxiu de documents determina que els documents electrònics han
de conservar-se en un format que permeti garantir l’autenticitat, integritat i
conservació del document, així com la seva consulta referent al llibre d’actes.
c) La Llei 59/2003 de 19 de desembre de Signatura electrònica que en el seu
article 3,4 estableix que la signatura electrònica reconeguda tindrà respecte a
les dades consignades en forma electrònica el mateix valor que la signatura
manuscrita en relació amb els consignats en paper.
El sistema de vídeo actes consisteix en enregistrar les intervencions orals realitzades
en la sessió per l’alcalde, els regidors i les regidores i en el seu cas, la secretària i
l’interventor, en els diferents punts de l’ordre del dia, es recolliran en l’apartat de
“debat” i estaran contingudes en suports digital vídeo autenticat, amb la incorporació
de la signatura de la Secretària general.
Una vegada aprovat l’esborrany de l’acta, les esmentades intervencions orals
quedaran automàticament incorporades a l’acta, formant part d’una manera intrínseca i
indissoluble del document administratiu.
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 la implantació del sistema de vídeo actes per a la gestió i constància
de les sessions plenàries de l’Ajuntament d’Olot, en les condicions que preveu la
normativa de règim local, de signatura electrònica i de procediment administratiu.
Segon.- L’acta de la sessió del Ple de la Corporació combinarà dos tipus de
continguts:
a) Un document de text amb els punts de l’ordre del dia de la sessió del Ple i els
acords presos en cada un dels punts, amb el contingut següent:
-

La data i l'hora en què comença i en què s'aixeca la sessió.
La relació de matèries debatudes.
La relació dels assistents.
La indicació de les persones que han intervingut.
Les incidències ocorregudes.
Els vots emesos i els acords adoptats.

b) Un document audiovisual, unit de manera unívoca al document anterior, que
contindrà l’enllaç a la gravació d’imatge i àudio d’allò que ha ocorregut en
cadascun dels punts tractats en la sessió, especialment les opinions de les
persones membres de la corporació.
Ambdós documents se signaran electrònicament mitjançant el certificat digital
de la persona titular de la Secretaria, que donarà fe legal de l’acta i tindrà la
responsabilitat de la seva custòdia i conservació, de la forma que es garanteixi
l’autenticitat i la integritat dels fitxers. El document també serà signat pel
president de la corporació.
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Tercer. El sistema de vídeo actes podrà fer-se extensiu a altres sessions d’òrgans
col·legiats de l’Ajuntament.
Quart. La gravació i difusió de les sessions pel sistema de vídeo actes, es realitzarà a
través del portal web https://actes.olot.cat/es, on quedaran enregistrades les sessions
plenàries i altres actes públics de l’Ajuntament”.
Cinquè. El sistema de vídeo actes acordat s’utilitzarà a partir de la sessió de març de
2022 i en endavant de manera indefinida. Tot sens perjudici d’utilitzar
circumstancialment i excepcional el sistema tradicional.”
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=0.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=59.0

Intervé el Sr. Josep Guix i Feixas
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=129.0

Intervé el Sr. Josep Granados i Serrat
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=136.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=194.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11JxCAT, 4 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
2. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 17 de febrer de 2022.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=277.0

3. - DESPATX OFICIAL
En aquest punt de l’ordre del dia s’incorpora a la sessió el regidor. Sr. Josep Quintana i
Caralt.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a les regidores i regidors a una sessió que torna a la
presencialitat després de dos anys celebrant-se de manera telemàtica a causa de les
mesures de prevenció de la COVID. L’Alcalde agraeix a totes les persones que, durant
aquest temps, han ajudat a combatre la pandèmia i confia reprendre la tan esperada
normalitat amb les activitats d’aquests propers mesos.
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El Sr. Alcalde recorda que aquest dijous fa 7 anys de la tragèdia de German Wings. El
24 de març de 2015, l’avió -que va sortir de l’aeroport del Prat en direcció a
Düsseldorf- es va estavellar als Alps francesos. 150 persones hi van perdre la vida, 3
de les quals veïnes de la Garrotxa.
En l’apartat de condols, el Sr. Alcalde també expressa el condol de la Corporació per
la mort de la Cristina Mora, veïna de Vic, i directora esportiva de l’Associació Esportiva
Gimnàstica Olot que va perdre la vida en un accident de trànsit a la C-62.
Pel que fa a les felicitacions, el Sr. Alcalde proposa fer arribar una felicitació a l’atleta,
Pep Roura, que es va proclamar campió d’Europa de seleccions en el campionat
d’atletisme en pista coberta que es va celebrar a Portugal. Roura suma un nou títol al
seu palmarès que va acompanyar amb la cinquena classificació en la prova individual.
També a Laura Hernández que aquest mes de febrer s’ha proclamat Campiona de
Catalunya absoluta.
Un altre reconeixement del Ple és per al Club Patinatge Artístic Olot que el passat 13
de març es va proclamar campió territorial en la categoria de xou grans. Proposa fer
arribar la felicitació als grups de xou petits que varen aconseguir la segona posició i al
grup de xou júnior que es van endur el campionat gironí.
D’altra banda, el Sr. Alcalde trasllada la felicitació a l’associació de dones Alba que
aquest any compleixen 30 anys, a l’Esplai Garbuix i als Xerrics que celebren el 20è
aniversari.
Encara en l’apartat felicitacions l’Alcalde destaca el reconeixement Azahara que acaba
de recollir en el marc del Dia Internacional de la Dona, la Nabila El Gamouchi,
emprenedora i propietària del Nabila Cafè. Els guardons volen donar visibilitat i
reconeixement a dones que reuneixen els valors de solidaritat, compromís,
transformació social, sostenibilitat i resiliència. Són dones de trajectòria migrant que
han destacat per la seva capacitat de lideratge i el seu compromís.
El Sr. Alcalde també informa que el passat mes de gener es varen atorgar els premis
Fava de Cacau que van distingir a la Pastisseria Ferrer amb la Fava d’Or a la
pastisseria amb més valor històric. També destaca que, juntament amb La Nevateria,
ha rebut la Fava de Cacau 2022 a les 50 millors pastisseries de Catalunya.
Aquesta setmana també han pogut recollir una distinció a la trajectòria dues empreses
de la comarca. Manxa ha obtingut la Placa Francesc Macià 2020 a la responsabilitat
social mentre que la Medalla al treball President Macià ha estat per Josep Maria
Nogué del Bcrek. L’Alcalde mostra l’enhorabona del Ple per una distinció que s’ha
celebrat aquest dimarts després de postposar-se en diferents ocasions a causa de les
mesures de contenció de la COVID. També per la Medalla al treball de 2021 obtinguda
per la doctora en Ginecologia i Obstetrícia, l’olotina Maria Rosa Almirall Oliver.
D’altra banda, el Sr. Alcalde destaca l’aniversari de la Maria Branyas, que el passat 4
de març va celebrar el seu 115è aniversari. La Maria té el rècord de longevitat a tot
l’Estat.
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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
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 17 de febrer:
- Particulars: 6
- Entitats i altres organismes: 27
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
17 de febrer:
- El dimarts 22 de febrer va mantenir una reunió amb el director del Servei Públic
d’Ocupació de Catalunya, Juan José Torres i López, que va visitar Olot. Juntament
amb diferents càrrecs del departament, i acompanyat de membres del Consistori,
del Consell Comarcal de la Garrotxa i de DinamiG, l’Agència d'Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa, va portar a terme una jornada de treball durant la
qual els responsables del SOC van anunciar la construcció de la nova Oficina de
Treball d’Olot a l’antic parc de Bombers.
- El divendres 25 de febrer, acompanyat de la regidora d’Acció Social i del regidor
Estanis Vayreda i d’altres autoritats, va rebre la visita de la consellera de Drets
Socials, Violant Cervera. Van mantenir una reunió a la residència Sant Jaume per
conèixer el projecte de millora de les instal·lacions que van donar a conèixer als
mitjans de comunicació. Posteriorment es va traslladar a l’Ajuntament d’Olot on va
signar el Llibre d’Honor de la Ciutat i va tenir una reunió amb l’equip directiu del
CASG.
- Divendres 4 de març va presentar la programació del Sismògraf als mitjans de
comunicació en una roda de premsa que es va fer a l’Estadi d’Atletisme. A
continuació es va desplaçar a la Biblioteca Municipal on va mantenir una reunió
amb el Director General de Promoció Cultural i Biblioteques, el Sr. Josep Vives
Gràcia, present també a la presentació del Sismògraf.
- Dimarts 8 de març, a la tarda va rebre la visita del president de la Diputació de
Girona, Sr. Miquel Noguer, que va mantenir una reunió a l’Ajuntament i,
posteriorment, va visitar l’Espai Cràter.
- Dijous 10 de març va rebre la visita del rector de la Universitat de Girona, Quim
Salvi.
- Dijous 17 de març al migdia va rebre la visita del Vicepresident del Govern i
Conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, que va visitar el nou
centre de referència de la vulcanologia, l’Espai Cràter d’Olot. A continuació va
mantenir una reunió amb l’alcalde i amb altres representants del Consistori.

A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període:
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El dijous 17 de febrer, acompanyat de la regidora de Salut, Mariona Camps, va
fer entrega d’un ram de flors als pares del primer Nadó de l’any. Va ser el
primer naixement de 2022 a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i primer
de les comarques gironines.
El dissabte 19 de febrer va assistir a la xerrada: “Trajectòries amb Claudi
Casanovas” organitzada al Museu. A continuació, es va desplaçar al pavelló
d’esports per veure diferents partits de bàsquet.
El diumenge 20 va assistir a la representació de l’obra de teatre "Garrí al forn
amb compota de reineta" de la companyia El Mirall de Blanes que va tenir lloc
als Catòlics.
El dilluns 21 va prendre part de la roda de premsa de presentació del festival
MOT que es va fer de manera telemàtica. A continuació es va desplaçar a la
Moixina per assistir a l’assemblea de l’entitat Aules de Difusió Cultural de la
Garrotxa, ACUGA.
El dimarts 22 de febrer, acompanyat de la regidora d’Acció Social, va felicitar la
Sra. Francisca Compte amb motiu del seu 100è aniversari.
El dimecres 23 de febrer, acompanyat de la regidora d’Educació, Mariona
Camps va rebre la visita de professors de Camerun, Mali i Txad; membres del
projecte SAAM (European Alliance for African Mobility) que treballa per
fomentar la formació professional entre l’Àfrica i Europa. A continuació, va
acompanyar a diferents col·lectius en la visita a l’Espai Cràter.
El divendres 25 de febrer, es va traslladar al Teatre Principal per assistir a
l’obra “53 Diumenges”.
El dissabte 26 de febrer va prendre part de la concentració de rebuig a la
guerra d’Ucraïna que va convocar davant l’Ajuntament representants de la
comunitat ucraïnesa que viu a la ciutat. Tot seguit, va assistir a la presentació
del llibre del centenari de la Unió Esportiva Olot. Al vespre, a Cines Olot va
assistir a la projecció de la pel·lícula “La conquesta dels Catorze, Tancant El
Cercle” de Ferran Latorre dins del festival Vivim Muntanyes.
El diumenge 27 de febrer va participar de l’assemblea del barri de Sant
Cristòfol Mas Bernat.
El dilluns 28 de febrer va presidir el Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors
que es va fer de manera telemàtica.
El dimarts 1 de març va participar de l’acte de presentació del cartell del
Carnaval, que es va fer al local al Centre d’Iniciatives Turístiques.
Divendres 4 de març va participar de les jornades de portes obertes a l’Espai
Cràter que es van iniciar a la tarda i que van continuar durant tot el cap de
setmana.
Al vespre a l’Orfeó Popular va prendre part de la presentació del llibre “Caimó”
de Toni Strubell.
Dissabte 5 de març va assistir a l’aniversari de l’entitat Progat. A la tarda a
Àmbit Sant Lluc va inaugurar 12a edició de l’exposició “Dones artistes de la
Garrotxa” organitzada per l’Associació de Dones Alba Garrotxa coincidint amb
el 8M i amb el 30è aniversari de l’entitat.
Diumenge 6 de març va fer entrega dels premis del V concurs de poesia eròtica
que va tenir lloc a la Sala Torin. D’altra banda, a l’Orfeó va assistir al concurs
de sardanes revesses que organitza cada any l’entitat Flor de Fajol.
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Dimarts 8 de març, amb motiu del Dia Internacional de Dona, va assistir a la
lectura del manifest institucional que va tenir lloc davant l’Ajuntament.
Dijous 10 de març al vespre, va assistir al “Pròleg” del Festival Mot que es va
fer a la Biblioteca.
Divendres 11 es va desplaçar a la Catedral de Girona on va participar a la
Comissió Institucional de la Xarxa Territorial de Museus de les comarques
gironines.
A la tarda va assistir a la taula rodona sobre “Escola d’Olot: pintura, història,
tradició” que organitzava el PEHOC en el marc dels Reptes del s. XXI que va
acollir Espai Cràter.
Dissabte 12 va prendre part de la presentació de la nova edició de la
Punyalada que va tenir lloc al Museu dels Sants. Tot seguit, va assistir a la
presentació del Rei i la Reina del Carnaval 2022 que es va fer a la Deu.
Diumenge 13 va participar de l’esmorzar solidari amb el poble ucraïnès
organitzat per la Nevateria i que va comptar amb la col.laboració d’una
quarantena d’empreses de la comarca.
Dilluns 14 amb els regidors Aniol Sellabona i Agustí Arbós es van reunir l’AV
del Xiprer.
Dimarts 15 amb la regidora Mariona Camps va anar al pavelló firal on es
portaven a terme els tastets d’empresa de les Jornades d’Orientació. A
continuació, amb la regidora Mariona Camps, es va reunir amb els
responsables de la Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra per fer
seguiment de diferents temes de seguretat de la ciutat.
A la tarda, va presidir la reunió del Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la
Garrotxa. La sessió es va fer de forma telemàtica.
Dijous 17 de març va fer entrega de la placa a en Toni Rubi que es va jubilar
després de 32 anys treballant a l’Ajuntament. A la tarda, va prendre part de la
inauguració del Festival Mot.
Divendres 18, va saludar a diferents representants de l’Ajuntament de Manresa
que varen venir a conèixer i a visitar les instal·lacions de la Xarxa Espavilada.
Dissabte 19 va assistir a l’exposició i cloenda de les Galeria les Voltes que han
tancat la seva activitat després de més de 50 anys d’història.
Dilluns 21 va fer entrega de la placa a en Josep Guardiola que s’ha jubilat
després de 32 anys de servei a l’Ajuntament.
Dimecres 22 va assistir a la Junta General del SIGMA i a la Junta General del
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Les dues sessions van tenir lloc al
Consell Comarcal de la Garrotxa.

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=290.0

Intervé la Sra. Roca
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=737.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=802.0

Mod ACTS_DP06

Intervé la Sra. Barnadas
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=912.0

4. – DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2022LDEC000505 al 2022LDEC001006.
Intervé la Sra. Roca
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=1027.0

Respon el Sr. Sellabona
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=1141.0

Respon el Sr. Alcalde
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=1193.0

Intervé el Sr. Granados
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=1077.0

Respon el Sr. Güell
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=1165.0

Respon la Sra. Torras.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=1344.0

5. - JUNTA DE GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=1357.0

6.1. - DONAR COMPTE DE LA TRAMESA AL “MINHAC” DELS PLANS
PRESSUPOSTARIS A MIG TERMINI (2023/2025)
Núm. de referència : X2022013661
Núm. expedient: CPG52022000008

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de la tramesa la “MINHAC” dels plans pressupostaris a mig
termini (2023/2025) en data 15 de març de 2022.
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Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=1386.0

I el Ple se’n dona per assabentat.
6.2. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2021
Núm. de referència : X2022012978
Núm. expedient: CPG52022000007

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació
de l’exercici 2021, aprovada per Decret d’Alcaldia de 28 de febrer de 2022 pel que fa
a:
-

Ajuntament d’Olot
DINAMIG
GUOSA

Segon. – Donar compte, també, dels estat comptables de la Fundació Hospital Sant
Jaume d’Olot i de la Fundació Privada Museu dels Sants a 31 de desembre de 2021 (
veure expedient).
Tercer.- Donar compte de les modificacions internes de l’Ajuntament d’Olot
corresponents a l’exercici 2021 segons preveuen les bases d’execució.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=1440.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=2050.0

Intervé el Sr. Mir
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=2163.0

Intervé la Sra. Suescun
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=2865.0

Intervé la Sra. Torras
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=3420.0

I el Ple se’n dona per assabentat.
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6.3. - DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES FETES
ALS GRUPS MUNICIPALS - EX. 2021
Núm. de referència : X2022012904
Núm. expedient: CPG52022000006

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de la justificació de les transferències fetes als grups
municipals de l’exercici 2021, una vegada fetes les comprovacions escaients es
considera que la documentació presentada és correcta i compleix amb el que disposa
l’article 73.3 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local. L’esmentada
documentació es troba arxivada a la secció de comptabilitat i pressupostos.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=3741.0

I el Ple se’n dona per assabentat.
6.4. - DONAR COMPTE DE L'APLICACIÓ DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 2021
Núm. de referència : X2022012535
Núm. expedient: CPG52022000005

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’aplicació del fons de contingència de l’exercici 2021,
segons detall:
-

Actuacions nevades
Actuacions c. Macarnau
TOTAL

51.287,37 euros
25.057,81 euros
76.345,18 euros

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=3763.0

I el Ple se’n dona per assabentat.
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6.5. - DONAR COMPTE DEL RESUM ECONÒMIC DE DIFERENTS ACTIVITATS
PORTADES A TERME EN EL DECURS DE 2021
Núm. de referència : X2022013667
Núm. expedient: CPG52022000009

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer: Donar compte del resum econòmic de diferents activitats portades a terme en
el decurs de 2021:
-

ESTIU RIU
PISCINA MUNICIPAL
SISMOGRAF
FIRA ORIGENS
PISTA DE GEL
FESTES DEL TURA

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=3792.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=3852.0

Intervé el Sr. Mir
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=3864.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4139.0

Intervé el Sr. Sellabona
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4174.0

I el Ple se’n dona per assabentat.
6.6. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL
EVENTUAL
Núm. de referència : X2022011441
Núm. expedient: SG052022000001

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:
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A març de 2022, 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 març de 2022

2

Adscripció

Serveis Generals

La qual cosa es fa publica per a coneixement general.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4220.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4248.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4274.0

I el Ple se’n dona per assabentat.
6.7. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONCESSIONS INDIVIDUALS DE
FELICITACIONS
Núm. de referència : X2022011543
Núm. expedient: SG042022000001

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, Comissió informativa del
Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2022LDEC000905, de 14 de març de 2022
concessions individuals de felicitacions que es transcriu a continuació:
“Núm. expedient: SG042022000001
Núm. referència: X2022011543

Vist l’article 95 del Reglament de serveis de la Policia Municipal, que estableix que es
podran felicitar els membres d’institucions, associacions i particulars.
Vist l’informe NI022022000458 de la Policia Municipal, en què es proposa les
felicitacions per actuacions meritòries realitzades durant el període entre el març 2021
i febrer 2022.
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DECRETO:
Primer.- Concedir felicitació individual a les persones que es relacionen a continuació:
- Al Sr. Florenci Padrosa Ribas, agent de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot
actualment jubilat i Sr. Josep Cañada Vila, agent dels Mossos d’Esquadra, pel
dispositiu que va permetre localitzar i detenir el presumpte autor d’un robatori amb
força en un domicili de la ciutat. Els fets van succeir la matinada del 20 de març de
2021, quan Mossos d’Esquadra van demanar recolzament conseqüència d’una alarma
d’intrusió en un domicili de la ciutat. El ràpid desplegament en la zona d’influència dels
ets va permetre localitzar i detenir el presumpte autor del robatori amb força quan
mirava de fugir del lloc.
- Al Sr. Florenci Padrosa Ribas, agent de la Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot
actualment jubilat i Sr. Josep Cañada Vila, agent dels Mossos d’Esquadra, pel
dispositiu que va permetre localitzar i detenir el presumpte autor d’un robatori amb
força en una botiga de la ciutat. Els fets van succeir el vespre del dia 30 de març de
2021, a partir de la trucada d’un ciutadà que alertava sobre un home que hauria
trencat l’aparador d’una botiga amb una tapa d’embornal. Desplaçats al lloc dels fets,
les diferents patrulles en servei es van desplegar i gràcies a la col·laboració ciutadana
de persones que anaven trucant per alertar sobre la ruta de fugida per patis interiors,
el dispositiu policial va acabar localitzant i detenint el presumpte autor dels fets.
Segon.- Concedir felicitació especial al Sr. Antonio Granados Reyes, que la tarda del
dia 12 de maig de 2021 va trobar un ciclista accidentat amb una ferida que sagnava de
manera abundant, i li va donar les seves atencions fins a l’arriba dels serveis del SEM.
El senyor Granados va aplicar un torniquet a la cama del ciclista ferit que va permetre
reduir la pèrdua abundant de sang i va afavorir la seva bona recuperació posterior.
Tercer.- Donar compte d’aquestes felicitacions en la propera sessió plenària que se
celebri.”
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.8. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONCESSIÓ DE FELICITACIONS
INDIVIDUALS I CONDECORACIONS ALS EMPLEATS I EMPLEADES DE LA
POLICIA MUNICIPAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT
Núm. de referència : X2022013918
Núm. expedient: RH212022000002

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 del decret, amb número d’expedient RH212022000001, de lliurament de
felicitacions individuals i de condecoracions als empleats i empleades de la Policia
Municipal de l’Ajuntament d’Olot, que es transcriu a continuació:
“L’article 45, apartats 1 i 2, de la Llei 16/1991 de les policies locals, regula que els
reglaments específics de la policia local poden establir un règim d’atorgament de
distincions i de recompenses a llurs membres en determinats supòsits o
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circumstàncies. També estableix que les distincions, condecoracions i les
recompenses han de constar en l’expedient personal del funcionari i poden ser
valorades com a mèrit en els concursos de provisió de llocs de treball.
D’acord el que estableixen els articles 88, 89, 92, 93, 94, 95 i 96 del Reglament de
serveis de la Policia Municipal d’Olot.
Vist l’informe emès pel sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot de data 7 de
març de 2022, amb número d’expedient NI02202200456, en el qual fa constar el dia
25 de febrer de 2022 es van reunir a les dependències de la Policia Municipal els
membres de la Comissió per a la proposta de guardons per lliurar durant la festa de la
Policia Municipal 2022. Els guardons es lliuren per actuacions meritòries realitzades
durant el període que va des del darrer lliurament fins a l’actualitat, per tant actuacions
realitzades entre març de 2021 i febrer de 2022. En aquella reunió es va decidir
concedir diverses felicitacions i medalles.
DECRETO:
Primer.- Concedir felicitació individual als empleats de la Policia Municipal d’aquesta
Corporació que es relacionen a continuació:
▪

▪

▪

▪

Al caporal Pere Roca Segura i als agents Rafael García Camargo i Aimad
Jaarani El Madani, pel dispositiu que va permetre localitzar i detenir el
presumpte autor d’un robatori amb força en un domicili de la ciutat. Els fets van
succeir la matinada del 20 de març de 2021, quan Mossos d’Esquadra van
demanar recolzament conseqüència d’una alarma d’intrusió en un domicili de
la ciutat. El ràpid desplegament en la zona d’influència dels fets va permetre
localitzar i detenir el presumpte autor del robatori amb força quan mirava de
fugir del lloc.
Al caporal Pere Roca Segura i als agents Soledad Solà Carmona,
Montserrat Marés Roura i Aimad Jaarani El Madani, pel dispositiu que va
permetre localitzar i detenir el presumpte autor d’un robatori amb força en una
botiga de la ciutat. Els fets van succeir el vespre del dia 30 de març de 2021, a
partir de la trucada d’un ciutadà que alertava sobre un home que hauria trencat
l’aparador d’una botiga amb una tapa d’embornal. Desplaçats al lloc dels fets,
les diferents patrulles en servei es van desplegar i gràcies a la col·laboració
ciutadana de persones que anaven trucant per alertar sobre la ruta de fugida
per patis interiors, el dispositiu policial va acabar localitzant i detenint el
presumpte autor dels fets.
Al caporal Manel Piña Barriga i als agents Fernando Moreno Mora i Joel
Molas Plana, per la localització, la matinada del dia 18 d’agost de 2021, d’un
jove multireincident que circulava amb una bicicleta elèctrica per un carrer de
la ciutat. Vistos els antecedents del jove i l’hora intempestiva, els agents van
decidir intervenir la bicicleta elèctrica, conjuntament amb una arma blanca que
portava el sospitós. Gestions posteriors van permetre saber que els Mossos
d’Esquadra havien recollit una denúncia per la sostracció de la bicicleta. Per tot
l’anterior es va detenir el jove multireincident, que va acabar ingressant a presó
per l’alarma social creada a causa de la perpetració de diversos robatoris en
pocs dies.
Al caporal Manel Piña Barriga i als agents Marc Ventura Carrera i Fernando
Moreno Mora per la neutralització d’una baralla amb ferits que va ocórrer la nit
del 18 d’agost de 2021 en una plaça de la ciutat. A partir de diverses trucades
ciutadanes, el patrulla es va desplaçar amb urgència a la zona de la baralla i
va poder atendre un jove ferit amb un trau al cap que sagnava de manera
abundant. Aclarit el mòbil de l’agressió va resultar que els dos agressors
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▪

▪

▪

▪

▪

havien efectuat un robatori violent contra la víctima. Per aquest motiu els
agents actuants van detenir els presumptes autors dels fets.
Als agents Àlex Trujillo López i José Manuel Veredas López, que van ser
requerits per la central de comandament a primera hora de la tarda del dia 7
de novembre de 2021, per desplaçar-se a un domicili particular de la ciutat on
una dona s’havia quedat fora del seu domicili i sense claus, amb el foc de la
cuina encès i amb la seva filla de curta edat a dins del pis. Després d’intents
per mirar d’accedir al domicili sense causar danys, els agents van haver de
forçar la porta per poder rescatar la menor, donar-la a la mare i tot seguit
apagar la paella que s’havia encès. La ràpida intervenció dels agents va
impedir majors danys.
Al caporal Agustí Millan Planella i a l’agent David Pujol Tantiñà, per
l’actuació, la tarda del dia 8 de novembre de l’any 2021, que va permetre
detenir un jove que circulava a peu per una zona de la ciutat on solen produirse intercanvis de droga. En ser sorprès el jove per la presència dels agents, va
deixar caure a terra una bossa de mà, que un cop revisada pels agents
actuants va resultar que contenia un pot de vidre amb força dosis de
marihuana preparades per a la venda. Per tot l’anterior, el jove va ser detingut
com a presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.
Als agents Aimad Jaarani El Madani i Antoni Francesc González Díaz, per
l’actuació, el migdia del 21 de novembre de 2021, que va permetre la
localització i detenció del presumpte autor d’un delicte contra la salut pública.
Els fets es van produir durant el patrullatge a peu dels agents per una zona
coneguda on es produeix venda i consum de droga. Mentre buscaven
informació sobre la sostracció d’un telèfon mòbil, van observar com una
persona es va girar de manera sospitosa. En comprovar el que duia a les
mans se li va trobar una navalla, i en l’escorcoll se li va trobar una quantitat
important marihuana disposada en dosis per a la venda.
A l’agent Rafael García Camargo per l’actuació de la tarda del dia 1 de
desembre de 2021, quan va ser adreçat a atendre un servei relacionat amb un
incendi domiciliari. La seva ràpida intervenció a l’interior de l’habitatge amb
l’extintor del vehicle patrulla va permetre mitigar la violència del foc, de tal
manera que es va poder contenir en el menjador del domicili fins a l’arribada
dels bombers, que el van sufocar. La família amb fills que vivia allí va mostrar
el seu agraïment a l’agent per la seva eficaç intervenció.
Als agents Aimad Jaarani El Madani, Antoni Francesc González Díaz i
Roberto Moreno Ruiz, per la intervenció realitzada la matinada del 17 de
febrer de 2022, quan van detenir el presumpte autor d’un delicte contra la salut
pública. Els fets van succeir quan els agents van aturar un vehicle que
circulava en ziga-zaga per un carrer de la ciutat. Escorcollats la persona i el
vehicle, els agents van trobar diverses dosis de droga de diversos tipus,
preparades per a la venda. Els agents també van localitzar diverses armes
blanques. A més, el conductor va donar positiu a la conducció sota els efectes
de l’alcohol.

Segon.- Concedir la condecoració amb una medalla de bronze al mèrit policial a les
persones que es relacionen a continuació:
▪

A Glòria Calm Serra, administrativa de l’Àrea de Policia Municipal, en
reconeixement als seus molts anys de dedicació i a la qualitat de la seva feina
cobrint les necessitats administratives de l’Àrea de Seguretat i Policia. El seu
tarannà afable i el seu esperit de servei han estat elements fonamentals perquè
les necessitats de la Prefectura policial i dels seus treballadors hagin estat
sempre ateses amb una total diligència. Especialment meritòria és la seva
absoluta disponibilitat durant els anys 2020 i 2021, de major incidència de la
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▪

pandèmia de la covid-19, per seguir cobrint la seva jornada laboral de manera
presencial, malgrat les facilitats posades per l’Ajuntament per realitzar
teletreball des de casa.
A Isabel Mundet Genís, per la seva dedicació al capdavant de la plaça de
tècnic de Protecció Civil de l’Ajuntament d’Olot. Especialment meritòria ha estat
la seva gestió durant els anys 2020 i 2021, amb motiu de la crisi sanitària de la
covid-19. El seu treball s’ha multiplicat i diversificat en tot allò que anava
sorgint, des del suport en la recerca de material de prevenció, a
l’assessorament i comprensió de la diferent normativa que anava sorgint, així
com l’assessorament i ajuda a les diferents àrees de l’Ajuntament i entitats de
la ciutat pel que fa a l’ocupació de l’espai públic i la realització d’activitats.

Tercer.- L’atorgament de la medalla de bronze correspon a l’Alcalde – President de la
Corporació a proposta de la regidora delegada de Seguretat, i se’n donarà compte al
Ple de l’Ajuntament.
Quart.- Encarregar a la Policia la realització dels tràmits necessaris per concedir les
felicitacions i les condecoracions esmentades, les quals podran tenir consideració de
mèrit en els processos de promoció interna que generi el cos de policia, i que aquestes
passin a formar part de l’expedient personal dels funcionaris.”
Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4320.0

Intervé la Sra. Barnadas.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4406.0

I el Ple se’n dona per assabentat.
6.9. - DONAR COMPTE CORRECCIÓ ERROR ARITMÈTIC VENDA ACCIONS
RADIO OLOT SA
Núm. de referència : X2022014321
Núm. expedient: SG052022000002

Vist l’expedient d’aprovació de la venda d’accions de Radio Olot SA, del Ple de data 17
de febrer 2022.
Vist l’acord de la Junta de Govern Local, de data 24 de febrer de 2022 que aprova la
correcció de l’error aritmètic en l’expedient de venda d’accions de Radio Olot, SA.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Únic.- Donar compte de l’acord aprovat a la Junta de Govern local de data 24 de febrer
2022 que es transcriu a continuació:
“CORRECCIÓ ERROR ARITMÈTIC VENDA ACCIONS RADIO OLOT SA
Núm. de referència : X2021016137
Núm. expedient: SC992021000005
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Vist l’acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot adoptat en sessió de data 17 de febrer de
2022, pel que s’aprova l’expedient d’alienació del bé patrimonial consistent en títols
representatius de capital d’empreses, accions en societats, accions de la companyia
mercantil RADIO OLOT S.A. pel procediment obert i subhasta pública.
Advertit que el valor teòric total de les accions en propietat de l’Ajuntament d’Olot que
figura en l’Informe dels Serveis Econòmics, de data 24 de maig 2021, en l’Informe
Jurídic sobre l’alineació d’un be Patrimonial, de data 15 de febrer de 2022, i també en
l’acord segon de resolució del Ple de l’Ajuntament d’Olot, de 17 de febrer de 2022, no
era el que corresponia, sinó que erròniament, es va anotar és de 38.827,39 euros,
quan la operació resultant és:
D’aquests 38.772,25 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).
Segons això exposat el preu de venda de la totalitat de les accions serà de
58.068,56€.
En relació a l’expedient SC992021000005, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, la regidora delegada de Patrimoni, proposa a la Junta de Govern Local
l’adopció dels següent acord:
PRIMER.- Corregir l’error aritmètic dels antecedents i de l’acord segon de la resolució
del Ple de l’Ajuntament d’Olot adoptat en la sessió de data 17 de febrer de 2022, en el
plec de clàusules econòmico-administraitves i en l’informe jurídic sobre l’alienació d’un
bé patrimonial, pel qual s’aprova l’expedient d’alineació del bé patrimonial consistent
en títols representatius de capital d’empreses, accions en societats, accions de la
companyia mercantil RADIO OLOT S.A, pel procediment obert i subhasta pública, que
queda redactat de la següent manera:
“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 58.068,56
euros.
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 58.068,56 euros.
D’aquests 38.772,25 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).”
SEGON.- Donar compte d’aquest acord en el proper Ple.”
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4464.0

I el Ple se’n dona per assabentat.
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7.1. - RESOLDRE EL CONVENI MARC DE DESENVOLUPAMENT DEL
PROGRAMA HOLADOMUS
Núm. de referència : X2019036890
Núm. expedient: SG112019000020

ANTECEDENTS
En el marc del projecte EuroPACE finançat per la Comissió Europea a traves del
programa Horizon2020, es va impulsar una prova pilot per fomentar la rehabilitació
energètica a la ciutat amb el nom de HolaDomus.
Tres participants del projecte europeu -l’Ajuntament d’ Olot, la Fundació Europace i
Global New Energy Finance (GNE Finance en endavant) - varen subscriure un conveni
marc que regulava la participació de les tres entitats, establint els objectius globals i els
compromisos assignats a cada part per tal de desenvolupar la prova pilot.
El passat 31 d’Agost 2021, va finalitzar la prova pilot, impulsada per les tres entitats
que varen subscriure el Conveni Marc.
Un cop finalitzat el projecte EuroPACE cap de les parts participants i signants del
Conveni Marc tenen la voluntat de continuar amb el mateix.
La disposició 19 del Conveni Marc HolaDomus regula les causes d´extinció del
Conveni Marc i dels convenis de desplegament annexes. Aquests s’extingiran :
a) Per venciment de la seva durada inicial o de la seva pròrroga.
b) Per mutu acord de les tres entitats convinents.
El Conveni Marc HolaDomus regula l’ extinció del mateix en la seva disposició 20
“Forma d´extinció del Conveni Marc i Convenis de Desplegament annexos” i en la
seva secció 20.1. “Extinció per causes legals, venciment o per mutu acord (Disposició
19, apartats lletres a/ i b/ i c/ del Conveni)” es requereix que:
“La proposta d´extinció així com la justificació d´haver-se executat i finalitzat
tots els compromisos segons els dos apartats anteriors se sotmetrà a aprovació
del Ple de l´Ajuntament, publicant-se aquest acord en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya, essent efectiva l´extinció a partir de l´endemà de la
publicació.”
Així mateix GNE Finance, patró de la Fundació EuroPACE, va manifestar la seva
voluntat de no mantenir la seva condició de patró.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Resoldre el Conveni Marc HolaDomus i els seus annexes.
SEGON.- Publicar aquest acord al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya.
TERCER.- Donar compte de la modificació de la composició del Patronat de la
Fundació EuroPACE, amb la incorporació del Sr. Joan Vila Simon en substitució de
GNE Finance.
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Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4511.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4659.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4696.0

Intervé la Sra. Barnadas.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4727.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=4775.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
8.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 17/22 (M1)
Núm. de referència : X2022013726
Núm. expedient: CPG32022000013

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i
aplicacions de fons , en base a les propostes informades pels tècnics gestors
corresponents:

APLICACIONS DE FONS:
Transferència de crèdit:
22.200.433.480002 SUBV.ASSOC. FOMENT CONSUM GARROTXA APPROP
22.600.231.227991 ACTUACIONS PLA D'IGUALTAT
22.700.170.467000 CONSORCI VIES VERDES
22.330.341.480016 SUBV. CLUB TENNIS TAULA OLOT
TOTAL APLICACIONS DE FONS

9.000,00
4.000,00
2.246,10
4.000,00
19.246,10

ORÍGENS DE FONS:
Transferència de crèdit:
22.400.430.467006 CONSORCI DINAMIG
22.600.231.467004 CONSORCI ACCIO SOCIAL (PLA IGUALTAT )
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9.000,00
4.000,00

22.100.912.226010 GOVERN LOCAL
22.330.341.480002 SUBVENCIONS ACTIVITATS ESPORTIVES
TOTAL ORÍGENS DE FONS

2.246,10
4.000,00
19.246,10

Segon.- Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa
vigent, cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment
s’entendrà definitivament aprovada.
Operaci
ó

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despeses

99999

19246.10

SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=5069.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=5144.0

Intervé el Sr. Mir.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=5160.0

Intervé la Sra. Suescun.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=5197.0

Intervé la Sra. Torras.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=5259.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11JxCAT, 5 ERC i 2
CUP) i 3 abstencions (3 PSC).
9.1. - APROVAR LES ADDENDES NÚM. 1, 2, 3 I 4 AL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS ANY 2022
Núm. de referència : X2022013680
Núm. expedient: CPG12022000002

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’addenda número 1 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022:
Proposar una subvenció nominativa a l’Associació per el Foment del Consum Local de
la Garrotxa per tal que pugui desenvolupar i gestionar la seva activitat en benefici de
les actuacions per a fomentar el comerç local, per un import de 9.000.-euros i amb
càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la
partida 22 200 433 480002 “Sub. Assoc. Foment Consum Garrotxa Approp”, amb una
dotació prevista de 9.000 euros.
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CC
5
000

CC
6
000

Operac Referè
ió
ncia
200210

Tipus

Partida

Import

Despeses

22 200 433 480002 9.000

Descripció

CC
1
SUB.
ASSOC.
FOMENT 10
CONSUM GARROTXA APPROP
0

CC
2
00
1

CC
3
00
1

CC
4
00
1

CC
5
00
0

CC
6
00
0

CC
5
00
0

CC
6
00
0

CC
5
00
0

CC
6
00
0

CC
5
00
0

CC
6
00
0

Segon.- Aprovar l’addenda número 2 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022:
Proposar una subvenció nominativa al “Club Tennis Olot” per tal de col·laborar en el
finançament de les obres de les seves instal·lacions, per un import de 10.000.-euros i
amb càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit
pressupostari a la partida 22 330 341 78003 “Subvenció Club Tennis Olot (Millora
equipament)”, amb una dotació prevista de 10.000 euros.
Operac Referè
ió
ncia
200210

Tipus

Partida

Import

Despeses

22 330 341 78003

10.000

Descripció
SUB. CLUB TENNIS OLOT
(MILLORA EQUIPAMENT)

CC
1
10
0

CC
2
00
1

CC
3
00
1

CC
4
00
1

Tercer.- Aprovar l’addenda número 3 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022:
Proposar una subvenció nominativa al “Club Natació Olot” per tal de col·laborar en el
finançament per l’increment de costos energètics i poder mantenir la prestació de
serveis que s’han vingut donant fins a la data, per un import de 40.000.- euros i amb
càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, , habilitant crèdit pressupostari a
la partida 22 330 341 480027 “Subv. Extraordinària Club Natació Olot”, amb una
dotació prevista de 40.000 euros.
Operac Referè
ió
ncia
200210

Tipus

Partida

Import

Despeses

22 330 341 480027 40.000

Descripció

CC
1
SUB. EXTAORDINARIA CLUB 10
NATACIO OLOT
0

CC
2
00
1

CC
3
00
1

CC
4
00
1

Quart.- Aprovar l’addenda número 4 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022:
Proposar una subvenció nominativa al “Club tennis taula Olot” per tal de col·laborar en
el finançament per a participar a la lliga de la Divisió d’Honor, per un import de 4.000.euros i amb càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit
pressupostari a la partida 22 330 341 480016 “Subvenció Club Tenis Taula Olot”, amb
una dotació prevista de 4.000 euros.
Operac Referè
ió
ncia
200210

Tipus

Partida

Import

Despeses

22 330 341 480016 4.000

Descripció
SUBVENCIO
TAULA OLOT

CLUB

CC
1
TENIS 10
0

CC
2
00
1

CC
3
00
1

CC
4
00
1

Cinqué.- Publicar l’esmentada modificació del Pla estratègic de Subvencions de la
Corporació al BOP i la web municipal.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=5304.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=5365.0
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Intervé el Sr. Mir.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=5680.0

Intervé la Sra. Gamouchi
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=5758.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=5868.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 16 vots a favor (11JxCAT i 5 ERC), 3 vots
en contra (3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
10.1. - APROVACIO PROVISIONAL MODIFICACIO OOFF 2.2.2 PLUSVALUA PER
ADEQUACIÓ A LA NORMA VIGENT
Núm. de referència : X2022013689
Núm. expedient: IG112022000004

La recent sentència del Tribunal Constitucional 182/2021 de data 26 d’octubre de
2021, ha declarat la inconstitucional i nul·litat dels articles 107.1, segon paràgraf,
107.2.a) i 107.4 de l’esmentat text refós, deixant un buit normatiu sobre la determinació
del fet imposable que impedeix la liquidació, comprovació, recaptació i revisió d’
aquest tribut local i, per tant, la seva exigibilitat.
El Tribunal Constitucional senyala, en el fonament jurídic 5 d’aquesta sentència, que el
manteniment de l’actual sistema objectiu i obligatori de determinació de la base
imposable, per ser aliè a la realitat del mercat immobiliari i de la crisi econòmica i, per
tant, al marge de la capacitat econòmica gravada per l’import i demostrada pel
contribuent, vulnera el principi de capacitat econòmica com a criteri d’ imposició (article
31.1 CE).
És per això per donant resposta al mandat del Tribunal Constitucional i, per tant, no
gravar els supòsits en què no hi ha hagut increment de valor dels terrenys, que s’ha
aprovat el Reial Decret-Llei 26/2021, de data 8 de novembre. Aquesta norma
introdueix justament un nou supòsit de no subjecció per als casos en què es constati, a
instància de l’interessat, que no s’ha produït un increment de valor.
El Reial Decret-Llei 26/2021 converteix el sistema objectiu de determinació de la base
imposable en un sistema optatiu. A partir d’ara no serà l’únic mètode admès legalment
ja que es permetrà l’estimació directa de l’increment de valor en aquells casos en que
així ho sol·liciti l’obligat tributari.
La nova norma també grava les plusvàlues generades en menys d’un any que
justament són les que poden tenir caràcter més especulatiu, corregint-se així una
deficiència del sistema de determinació de la base imposable regulat a la normativa
anterior.
D’aquí que els preceptes continguts a la nostra ordenança fiscal núm. 2.2.2. relatius al
càlcul de la base de l’impost han quedat expulsats de l’ordenament vigent per nul·litat
i urgeix la seva adequació a la nova legislació.
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La Disposició transitòria única del Reial Decret-Llei 26/2021 estableix que els
Ajuntaments que tinguin establert l’impost sobre l’increment de valor dels terrenys de
naturalesa urbana, hauran de modificar, en el termini de 6 mesos des de l’entrada en
vigor del Reial Decret-Llei, les seves ordenances respectiva per adequar-les al que
aquest disposa.
Vist l’expedient administratiu IG112022000004 i antecedents corresponents, el
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
Primer.- Aprovar provisionalment la modificació de l’Ordenança fiscal núm. 2.2.2
reguladora de l’import sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana
procedint a la seva adequació al Reial Decret-Llei 26/2021, de 8 de novembre, i en
compliment de la disposició transitòria única de l’esmentada norma.
Segon.- Exposar al públic, mitjançant publicació al BOP i en un dels diaris de major
difusió de la província i en el tauler d’anuncis, les modificacions de l’Ordenança fiscal
núm 2.2.2, durant 30 dies als efectes de que es puguin formular al·legacions, tal com
disposen els article 17-1 i 17-2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Tercer.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que
procedeixi resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció
definitiva de l’Ordenança. En el supòsit que no s’haguessin presentat reclamacions
s’entendrà definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de Ple, tal com
disposa l’ article 17-3 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Quart.- L’acord definitiu, incloent el provisional elevat automàticament a tal categoria, i
el text íntegre de les modificacions de l’ordenança es publicaran al Butlletí Oficial de la
Província, tal com disposa l’ article 17-4 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel
que s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals.
Cinquè.- La vigència de l’Ordenança Fiscal 2.2.2 modificada serà a partir de la data de
la seva publicació.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6190.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6396.0

Intervé el Sr. Mir.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6432.0

Intervé la Sra. Suescun.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6472.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
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11.1. - MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
PER A L'ANY 2022
Núm. de referència : X2022014671
Núm. expedient: RH122022000024

El Ple de l’Ajuntament d’Olot en la sessió del dia 28 d’octubre de 2021 va aprovar la
plantilla de personal de la Corporació per a l’any 2022 la qual es va publicar al Butlletí
Oficial de la Província de Girona número 215 de 10 de novembre de 2021 exposant-la
al públic durant el termini establert a la normativa vigent sense que es presentessin
reclamacions i/o suggeriments.
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en la sessió del dia 18 de febrer de 2021 va aprovar la
modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en motiu de la jubilació i la
concessió d’excedència voluntària per incompatibilitat a divers personal adscrit a la
Policia Municipal i en motiu de criteris d’organització administrativa interna de
l’Ajuntament d’Olot.
Vistos els articles 20.Ú.1.b) i 20.Ú.4 de la Llei 22/2021, de 28 de desembre, de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2022 que estableix la taxa de reposició
d’efectius.
Des de l’aprovació de la plantilla de personal per a l’any 2022 fins a data d’avui hi ha
hagut diverses baixes de personal i s’ha dut a terme diversos processos selectius per
cobrir definitivament places vacants que han provocat canvis en la plantilla de personal
vigent.
Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin
esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització
administrativa interna.
Vist l’informe tècnic emès per la cap de l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament
d’Olot de data 22 de març de 2022.
Atès que l’article 22.2.i de la Llei 7/19/85, de 2 d’abril, disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la plantilla de personal.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022 i
queda configurada de la manera següent:
PLANTILLA DE PERSONAL 2021

GRUP PLACES VACANTS Observacions

FUNCIONARIS
Funcionaris d'habilitació estatal
SECRETARIA
INTERVENTOR
TRESORER/A
Escala d'administració general
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A1
A1
A1

1
1
1

1

SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR
SUBESCALA TÈCNICA MITJANS
SUBESCALA ADMINISTRATIVA
SUBESCALA AUXILIAR
SUBESCALA AUXILIAR temps parcial
SUBESCALA SUBALTERNA
Escala d'administració especial
Subescala Tècnica
TÈCNICS SUPERIORS
TÈCNICS MITJANS
TÈCNICS AUXILIARS
Subescala de serveis especials
Policia Local
SOTSINSPECTOR
SERGENT
CAPORAL
AGENT
AGENT temps parcial

A1
A2
C1
C2
C2
AP

5
5
6
7
4
1

4
1
6
4
-

A1
A2
C1

5
8
2

1
3
2

C1
C1
C2
C2
C2

1
3
8
38
1

1
2
9
1

A1
A2

13
40

1
10

A2

11

2

C1

51

3

C1

7

7

C1
C2
C2
C2
C2
C2
C2

1
30
1
1
30
1
1

1
1
1
1
11
-

AP

17

13

AP

5

4

A2

2

-

LABORALS
TÈCNICS SUPERIORS
TÈCNICS MITJANS/PROFESSORS
TÈCNICS MITJANS/ PROFESSORS temps
parcial
ADMINISTRATIUS/DELINEANTS/EDUCADORES
ADMINISTRATIUS/DELINEANTS/EDUCADORES
temps parcial
DIRECTOR ESPORTIU
AUXILIARS ADMINISTRATIUS
AUXILIARS ADMINISTRATIUS temps parcial
ENCARREGATS
PERSONAL QUALIFICAT OFICIS
ALTRE PERSONAL D'OFICI
MONITOR ESPORTIU
SUBALTERNS/VIGILANTS/CONSERGES/
SUPERVISOR PAVELLÓ
SUBALTERNS/VIGILANTS/CONSERGES
temps parcial

1 amortitzar

EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA
TÈCNICS MITJANS

Segon.- Publicar aquest acord de conformitat amb la legislació vigent i comunicar la
modificació als òrgans competents de les diferents administracions.
Presenta la proposta la Sra. Francés i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6536.0
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Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6736.0

Intervé el Sr. Quintana.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6795.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6866.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
12.1. - AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT D'UNA EMPLEADA ADSCRITA A
L'ÀREA DE PROGRÉS ECONÒMIC
Núm. de referència : X2022013923
Núm. expedient: RH172022000013

Vista la sol·licitud presentada per la senyora ****, en data 9 de març de 2022 i amb
número de registre d’entrada E2022004717, en la qual demana el reconeixement de la
compatibilitat del desenvolupament del seu lloc de personal a l’Ajuntament d’Olot amb
l’exercici de l’activitat de terapeuta Gestalt - gestió emocional (acompanyament en
situacions de crisi).
Atès que la senyora ****, personal laboral fix de Ajuntament d’Olot, categoria tècnica
de turisme, grup A2, adscrita l’Àrea de Progrés Econòmic, té assignada una tipologia
de jornada completa de 36,25 hores setmanals i que la dedicació en 10 hores
setmanals per treballar per compte propi en una activitat privada de terapeuta Gestalt gestió emocional (acompanyament en situacions de crisi) es realitzarà fora de la
jornada assignada a l’Ajuntament d’Olot.
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats
privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de
l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada
en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa la senyora **** en aquest Ajuntament
no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació exclusiva o similar.
Vist que la tipologia de l’activitat declarada de terapeuta Gestalt - gestió emocional
(acompanyament en situacions de crisi) no impedeix o menyscaba l’estricte
compliment dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o independència.
D’acord amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats
del personal al servei de les Administracions Públiques.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Autoritzar a la senyora **** la compatibilitat de l’activitat privada per compte
propi com a terapeuta Gestalt – gestió emocional (acompanyament en situacions
de crisi), amb una dedicació de 10 hores setmanals, distribuïda fora de la jornada de
treball assignada en aquest Ajuntament, amb l’activitat que desenvolupa com a
personal de l’Ajuntament d’Olot, categoria tècnica de turisme, adscrita a l’Àrea de
Progrés Econòmic, amb una tipologia de jornada completa de 36,25 hores setmanals.
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
▪ si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures
o en comprometés la seva imparcialitat o independència.
▪ si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la
persona conegui per raó de càrrec.
▪ si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral.
▪ si al complement específic del lloc de treball que ocupa la senyora Núria
Valverde Llorach se li assignés una retribució en concepte de dedicació
exclusiva i/o incompatibilitat.
Tercer.- La senyora **** està obligada a posar en coneixement d’aquest Ajuntament
qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona activitat
declarada, així com en el règim de cotitzacions.
Presenta la proposta la Sra. Francés i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6918.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
13.1. - VERIFICAR LA RECTIFICACIÓ DE L'INVENTARI GENERAL DE
L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2022014725
Núm. expedient: SPT32022000001

Per part del Cap de patrimoni s’ha preparat la documentació pertinent corresponent a
la verificació anual de la rectificació de l’inventari general de béns de l’Ajuntament
referida a la data 31 de desembre de 2021.
D'acord amb l’article 103 del Reglament de patrimoni dels ens locals, aprovat pel
Decret 336/1988, de 17 d’octubre, cal procedir anualment a l’aprovació de la
rectificació de l’inventari general de béns, que correspon al Ple municipal.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Únic.- APROVAR la rectificació de l’inventari general de béns de la corporació,
actualitzat a data 31 de desembre de 2021 i formulat per la Secretària, que incorpora
com annex els inventaris dels béns propis de l’Ajuntament i de la societat mercantil
GUOSA”.
Presenta la proposta la Sra. Francés i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6956.0

Intervé el Sr. Guix.
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Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=6990.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=7019.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
14.1. - APROVAR PROVISIONALMENT LA MODIFICACIÓ DE L’ARTICLE 204, 205 I
207.7 DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA D’OLOT, EN RELACIÓ A
L’ADMISSIÓ D’APARCAMENTS PRIVATS EN EL NUCLI ANTIC.
Núm. de referència : X2020012146
Núm. expedient: UPL12020000005

Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 16 d’abril de 2020 va adoptar, entre d’altres,
APROVAR INICIALMENT la modificació de l’article 204, 205 i 207.7 del Pla
d’ordenació urbanística d’Olot, en relació a l’admissió d’aparcaments privats en el nucli
antic.
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona 83 número
d’edicte 2527 de 29 d’abril de 2020, al Diari de Girona, al tauler d’anuncis de la
corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat escrits
d’al·legacions.
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22
de febrer; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el
Reglament de la Llei d’urbanisme.
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 PROVISIONALMENT la modificació de l’article 204, 205 i 207.7
del Pla d’ordenació urbanística d’Olot, en relació a l’admissió d’aparcaments privats en
el nucli antic.
SEGON.- TRAMETRE l’expedient (per duplicat exemplar) juntament amb el
corresponent suport informàtic al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona,
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la seva
aprovació definitiva, si procedeix.
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=7040.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=7260.0
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Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=7326.0

Intervé el Sr. Quintana.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=7411.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=7487.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11JxCAT i 3 PSC) i 7
abstencions (5 ERC i 2 CUP).
15.1. - ORDENANÇA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ: VEHICLES PESATS.
Núm. de referència : X2022014926
Núm. expedient: SG032022000001

I.- L’Ordenança municipal de circulació pretén regular aquells aspectes de la circulació
urbana que la normativa sectorial de trànsit remet expressament a la regulació
municipal, recollint les especificitats del trànsit que tenen les vies urbanes dels
municipis. En el cas d’Olot, la pacificació del trànsit de vehicles, especialment de
camions de gran tonatge, en determinades zones de la ciutat, com ara el centre o
l’avinguda Sant Jordi, requereixen l’adopció de mesures específicament pensades per
aquestes zones.
Aquestes modificacions pretenen donar resposta a les necessitats reclamades per la
ciutadania. Així mateix s’aprofita aquesta modificació per recollir situacions que no
existien al moment d’aprovar l’ordenança, com ara a possibilitat de pagar els
parquímetres a través d’una “app” o noves consideracions sobres el vehicles VMP.
També s’aprofita per modificar determinat llenguatge, per adequar-lo a la sensibilitat
dels temps actuals. Finalment s’afegeix una disposició addicional, que recull un principi
general del dret, pel que fa a la normativa d’aplicació, estatal o autonòmica vinculada
al trànsit, que pugui afectar a aquesta ordenança; així com una actualització de les
sancions de l’Annex I, en relació als articles afectats per aquesta modificació.
II.- Els municipis poden exercir competències en matèria de trànsit, d’estacionament
de vehicles i de mobilitat en el termes que els hi reconegui la legislació de l’Estat i de
les Comunitats Autònomes, tal i com assenyalen els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66.3.b) del Decret legislatiu
2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim
local de Catalunya.
En el marc de la legislació estatal, el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en
el seu article 7, atribueix als municipis les competències d’ordenació i control del trànsit
en les vies urbanes de la seva titularitat. Així mateix, se’ls hi reconeix la potestat de
regulació, mitjançant Ordenança Municipal de Circulació, dels usos de les vies
urbanes, fent compatible l‘equitativa distribució dels aparcaments entre tots els
usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús peatonal dels carrers.
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L’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes competències i en sessió plenària de data 28
d’octubre de 2010, va aprovar una Ordenança Municipal de Circulació, que fou
publicada en el BOP de Girona, núm. 11, de 18 de gener de 2011, i posteriorment
modificada per diversos acords del ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessions de 28 de
juny de 2012: targetes discapacitats (BOP, núm. 177, de 13 de setembre de 2012); de
25 de juliol de 2013: zones verdes (BOP, núm. 149, de 5 d’agost de 2013); de 29 de
gener de 2015: zona 15 minuts (BOP, núm. 71, de 14 d’abril de 2015); de 30 d’abril de
2015: camions frigorífics (BOP, núm. 147, de 31 de juliol de 2015); de 19 de novembre
de 2020: circulació de vehicles en el nucli antic (BOP, núm. 54, de 19 de març de
2021); i de 20 de maig de 2021: vehicles de mobilitat personal (BOP, núm. 170, de 3
de setembre de 2021). En compliment de l’acord del ple de data 20 de maig de 2021,
d’aquesta ordenança se’n va fer una refosa en un únic text, publicat al BOP, núm. 170,
de 3 de setembre de 2021.
III.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l’Ordenança municipal de circulació,
que a continuació es detallen:
I.- Modificar l’article 19.bis.- zona blava que queda amb el següent redactat:
Article 19 bis.- zona blava
Els estacionaments amb horari limitat en la modalitat de zona blava queda subjecte a
les determinacions següents:
1. L’estacionament s’efectuarà mitjançant un comprovant horari, que tindrà les formes i
les característiques que fixi l’administració municipal. També es podrà efectuar a
través de l’aplicació “app” creada a l’efecte.
2. El conductor del vehicle estarà obligat a col·locar el comprovant en un lloc de la
part interna del parabrisa que sigui totalment visible des de l’exterior. La utilització de
l’aplicació “app” no requereix la col·locació de cap comprovant.
3. La durada màxima de l’estacionament vindrà determinat en el corresponent
comprovant. L'Ajuntament determinarà l’horari de la zona blava i fora d'aquest horari
l'aparcament és lliure de pagament.
II.- Modificar l’article 34 que queda amb el següent redactat:
Article 34.- ´
A les zones excloses als vehicles de motor la prohibició de circulació i estacionament
de vehicles podrà:
1. Comprendre la totalitat de les vies que estiguin dins del seu perímetre o només
algunes d’aquestes.
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2. Limitar-se o no a un horari preestablert.
3. Ser de caràcter diari o referir-se solament a un nombre determinat de dies.
4. Admetre la circulació de bicicletes i de vehicles VMP amb les limitacions establertes
en els articles 48 i 60 d’aquesta ordenança.
III.- Modificar l’article 35 que queda amb el següent redactat:
Article 35.Qualsevol que sigui l’abast de les limitacions disposades, no afectaran la circulació ni
l’estacionament dels següents vehicles quan realitzin un servei:
1. Els dels servei d’extinció d’incendis i salvament, els de policia, les ambulàncies i, en
general, els que siguin necessaris per a la prestació de serveis públics.
2. Els que transportin persones amb mobilitat reduïda, persones amb diversitat
funcional o en casos d’urgències de salut.
3. Els que transportin viatgers, d’anada o tornada, als establiments hotelers de la
zona.
4. Els que surtin d’un garatge situat a la zona o s’hi adrecin, i els que surtin d’un
estacionament autoritzat excepcionalment dins de l’illa.
5. Per regular la circulació dins l’illa o zona de vianants, i si s’escau, l’estacionament,
l’Ajuntament podrà condicionar-ho a la col·locació els vehicles dels distintius que a
l’efecte determini l‘Administració municipal. Aquests distintius, en els vehicles que
tinguin parabrisa els portaran situats a la part inferior esquerra del parabrisa i visibles
des de l’exterior, o bé s’usarà qualsevol altre sistema que permeti fer el control
necessari per tal de regular l’accés a la zona de vianants.
6. Per als residents, l’Ajuntament arbitrarà les mesures adients per cada illa o zona.
IV.- Modificar l’article 54 que queda amb el següent redactat:
Article 54.1.- A les zones reservades al trànsit de vianants i a les calçades, no es permetran
aquelles activitats que puguin representar un perill per als vianants o per a les
mateixes persones que les practiquin.
2.- a. Els patins, monopatins o aparells similars no podran circular per la calçada.
b. Els patins, monopatins o aparells similars només podran circular per les zones
degudament autoritzades o pels parcs públics, passeigs, places i voreres amb
precaució i a la velocitat del pas d’una persona i sempre que no hi hagi aglomeració de
vianants. Els menors de 12 anys han d’anar acompanyats de persones majors d’edat.
c. En cap cas els patins, monopatins o aparells similars podran ser arrossegats per
un altre vehicle.
3. Els usos de la via pública, derivats de l’activitat de proves esportives que discorrin
pel nucli urbà, regularan segons el que preveu la normativa específica vigent.
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4. Queda prohibit el fet de netejar qualsevol tipus de vehicle a les vies objecte de
regulació d’aquesta Ordenança.
V.- Modificar l’article 55 que queda amb el següent redactat:
Article 55.1. Queda prohibida la circulació de vehicles pesats amb una massa màxima
autoritzada (MMA) superior a les 7,5 tones, de 0 a 24 hores, en les vies públiques del
municipi d’Olot. Es permet l’accés, però, a la zona no corresponent al perímetre del
nucli antic de la ciutat dels vehicles pesats amb una MMA superior a les 7,5 tones si és
per al subministrament d’obres, i per als transports que es dirigeixin a punts de
l’interior del municipi per efectuar les operacions necessàries de càrrega o descàrrega
pròpies de la seva activitat.
2. Al nucli antic no es podrà circular amb vehicles de MMA superior a 3’5 tones.
3. a) Queda prohibit en totes les vies urbanes del municipi d´Olot el transport de
mercaderies perilloses, explosives o inflamables en trànsit, així com el transport de
productes contaminants de l’aigua amb càrregues superiors als 3.000 litres de
producte.
b) Es permet l’accés a la zona no corresponent al perímetre del nucli antic de la
ciutat dels vehicles pesats cisternes o contenidors cisternes que transportin matèries
perilloses destinades al proveïment d’estacions de servei o gasolineres, sempre que
utilitzin els itineraris d’entrada i de sortida i en els horaris estipulats per cada estació
de servei per descarregar parcialment o total la seva càrrega. Els itineraris i horaris
es determinaran per decret d’Alcaldia.
c) Es permet la circulació de vehicles de transport de matèries perilloses per al
repartiment a domicili de consumidors finals de gasos liquats d’ús domèstic i de gasoil
per a calefacció.
d) Es permet l’accés de vehicles de transport de matèries perilloses per a la
descàrrega parcial o total de gasos i productes necessaris per al funcionament de
centres sanitaris, sempre que utilitzin els itineraris d’entrada i sortida, i en els horaris
estipulats per a cada centre. Els itineraris i horaris es determinaran per decret
d’Alcaldia.
4. Els vehicles pesats amb una MMA superior a 7,5 tones que tinguin la circulació
autoritzada amb destinació o origen a punts determinats de la ciutat o a polígons
industrials del terme municipal d’Olot, hauran de seguir necessàriament els itineraris
d’entrada i sortida, i en els horaris que es determinin per decret d’Alcaldia.
5.- Queda prohibida la circulació de vehicles pesats amb una MMA superior a 7.5
tones destinats al transport de mercaderies en general en trànsit, de les 0 a 24 hores
per l’avinguda Sant Jordi.
Estan exempts d’aquesta restricció incloent-hi la tornada amb buit, els vehicles que
transportin les següents mercaderies: bestiar viu; escombraries, recollida de cartró o
vidre; llet crua; alimentació animal per a granges de producció, productes periples i
fruita i verdura fresca i els vehicles destinats exclusivament al transport de càrregues
de: aigua destinada al consum humà mitjançant cisternes mòbils, servei de correus,
distribució de premsa diària. També és permesa la circulació de vehicles que realitzen
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transports especials i d’assistència en carretera amb plaques V-24 ( auxili en
carretera).
6.- Els vehicles en trànsit amb una MMA superior a 7.5 tones, podran circular per
l’avinguda Sant Jordi quan hagin a fer operacions de càrrega o descàrrega als
municipis de la comarca.
VI.- Modificar l’article 59 que queda amb el següent redactat:
Article 59.1.- La conducció de VMP no exigeix autorització administrativa ni assegurança
obligatòria. Únicament quan el vehicle VMP es destini a activitats comercials, caldrà la
contractació d’una assegurança de responsabilitat civil enfront a tercers.
2.- Els conductors de VMP han de portar casc de protecció homologat.
3.- El vehicles VMP han de portar llum blanca al davant i llum vermella darrere.
Aquests vehicles en cap cas poden circular de nit o en situacions d’escassa visibilitat si
no disposen d’enllumenat. En circulació nocturna o en situacions d’escassa visibilitat
els conductors de VMP han de portar peces de roba o elements reflectants que
permetin ser vistos per la resta de conductors.
VII.- Modificar l’article 60 que queda amb el següent redactat:
Article 60.1.- Els vehicles VMP només poden circular pels carrers de velocitat màxima limitada a
30 km/h.
2.- En cas d'existir, els VMP han de circular obligatòriament pels “carril bici/VMP”.
3.- En carrers de plataforma única i en zones de prioritat invertida es permesa la
circulació dels VMP amb les següents condicions:
a) Quan el trànsit estigui obert poden circular en el sentit del trànsit com a màxim a la
velocitat estipulada o en sentit contrari al trànsit a la velocitat màxima de la dels
vianants, deixant sempre prioritat als vianants i als vehicles que van en el sentit de la
marxa.
b) Quan el trànsit estigui restringit poden circular en ambdós sentits a la velocitat
màxima dels vianants deixant-los sempre prioritat.
c) En tots els casos la circulació dels VMP ha d’adequar-se, especialment pel que fa a
la velocitat, a les condicions que en donin en cada moment a la via, en atenció a quina
sigui la densitat de vianants i sempre tenint com a referència la velocitat del “pas de
persona”. En aquestes cal circular com a mínim 1m respecte a la línia de la façana i el
més a prop possible del centre del carril.
4.- Els VMP no podran circular pel nucli antic els dies de mercats i fires ni els dies en
què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració de gent. Als
efectes expressats en aquest article, s’entén que hi ha aglomeració quan no sigui
possible conservar un metre de distància entre el vehicle VMP i els vianants que hi
circulen, o en circular en línia recta cinc metres de manera continuada.
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5.- En els parcs públics els VMP circularan pels camins o pel carril bici/VMP. Els VPM
no podran circular per les zones enjardinades ni per la gespa. Aniran a la velocitat
normal del vianant i, en qualsevol cas, els vianants gaudiran de preferència. Hauran de
prendre especial precaució en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o
d’aglomeració.
6.- Els conductors de VMP tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor quan
circulin per un “carril bici/VMP”, per un pas per ciclistes o voral degudament autoritzat
per a l’ús exclusiu de conductors de bicicletes i VMP.
Els conductors de VMP hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que
creuin el “carril bici/VMP” pels llocs habilitats.
7.- La circulació en paral·lel de més de dos VMP no és permesa. En les vies amb
diverses calçades, circularan pels laterals.
8.- La circulació de vehicles VMP per les voreres queda prohibida.
VIII.- Introduir una nova disposició addicional primera de caràcter interpretatiu amb el
redactat que assenyala. A títol d’exemple, en aplicació d’aquesta disposició addicional,
les referències que a l’Ordenança es fan al Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de
març (que era la normativa vigent al moment d’aprovar-se l’Ordenança), s’han
d’entendre fetes al Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el
text refós de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat ciutadana i
les seves posteriors modificacions o, si s’escau, a la normativa que pugui substituir-lo:
DISPOSICIÓ ADDICIONAL.PRIMERA.- Criteris interpretatius.
La normativa estatal o autonòmica que apareix en aquesta Ordenança, que respon a
la normativa vigent al moment de la seva redacció, s’entén referida a la normativa
estatal o autonòmica que estigui vigent en cada moment de la seva aplicació.
IX.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta als article 55 i
56 de l’Ordenança municipal de circulació, relatiu a la circulació de vehicles pesats
(art. 55) i estacionament (art. 56), que quedarà amb el següent redactat:
Circulació camions

55.1

Circular un vehicle de MMA superior a les 7,5 tones per les vies urbanes de la 200 €
ciutat sense haver de fer operacions de càrrega o descàrrega, o accedir a termes
municipals limítrofs

G

55.2

Circular un vehicle de MMA superior a les 3’5 tones per les vies urbanes del nucli 200 €
antic de la ciutat

G

55.3

Circular un vehicle de transport de mercaderies perilloses per les vies urbanes de 500 €
la ciutat, llevat de les excepcions autoritzades.

MG

55.4

Circular un vehicle de transport de de MMA superior a les 7,5 tones per les vies 200 €
urbanes de la ciutat incomplint els itineraris d’entrada i/o sortida i els horaris
determinats per l’autoritat municipal

G

55.5
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Circular un vehicle de transport de MMA superior a les 7,5 tones per l’avinguda

500 €

MG

Sant Jordi, llevat de les excepcions autoritzades.
Estacionar un vehicle pesant d’una MMA superior als 3500 kg. o un remolc o 100 €
semiremolc de qualsevol tipus i massa, o un tractocamió, fora de les zones
autoritzades i no fent operacions de càrrega o descàrrega

56

LL

X.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta a l’article 60,
relatiu als vehicles de mobilitat personal afegint el següent redactat:
Vehicles mobilitat personal (VMP)

60.8

Circular amb un vehicle VMP per la vorera

80 €

XI.- Incorporar com Annex 2 el mapa inclòs en la sisena modificació de l’Ordenança
municipal de circulació: circulació de vehicle en el nucli antic, que va ser aprovada per
acord del ple de 19 de novembre de 2020 i que, per error, no figurava en el text refós
publicat al BOP, núm. 170, de 3 de setembre de 2021.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de
modificació de l’Ordenança municipal de circulació, mitjançant la publicació del
corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la
presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquestes modificacions de
l’Ordenança municipal de circulació al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat
el text de l’ordenança.
Presenta la proposta el Sr. Arbós i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=7870.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=8072.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=8242.0

Intervé la Sra. Gamouchi.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=8290.0

Intervé el Sr. Arbós.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=8364.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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16.1.- PRECS I PREGUNTES
PROMOCIÓ HABITATGES C. POU DEL GLAÇ
Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=8554.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9835.0

PARADA INFORMATIVA VOX
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=8554.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9492.0

SEU ANTIC MUSEU DELS VOLCANS
Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=8554.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9492.0

OFERTA PRIVADA HOSPITAL SANT JAUME
Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=8554.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9492.0

SEMÀFORS CTRA. DE LA CANYA I SANT MIQUEL
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9037.0

Intervé la Sra. Muñoz.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9994.0

CAIXERS AUTOMÀTICS ALS BARRIS DE LA CIUTAT
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9037.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9492.0
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REPINTAR PASSOS VIANANTS
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9037.0

Intervé el Sr. Sellabona.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=10060.0

AGRAÏMENT REPINTAT PLAQUES CARRERS DE LA CIUTAT
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9037.0

Intervé el Sr. Sellabona.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=10060.0

NETEJA ESCULTURES DE LA CIUTAT
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9037.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9492.0

TANCAMENT APARCAMENT SUPERMERCAT
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9037.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=10197.0

Intervé el Sr. Vayreda.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=10264.0

TALA TIL·LERS AL C. REBAIXINC
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9037.0

Intervé el Sr. Sellabona.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=10060.0

ESTAT ARBRES ZONA ESTACIÓ
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9037.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9492.0
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APLICAR ORDENANÇA HORTS
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9037.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9492.0

NETEJA XARXA ESPAVILADA
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9037.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9492.0

SENYALITZAR I NETEJAR PARC JOAN TEIXIDOR
Intervé el Sr. Granados.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9334.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12017fb1ea975c0095?startAt=9492.0

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les 9 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
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LA SECRETÀRIA

