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ACTA NÚM.4 

EL DIA 21 D’ABRIL DE 2022. 
1A CONVOCATÒRIA 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 d’abril 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), 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 l’assistència de la regidora Sra. Anna Barnadas i López. Actuarà 
com a portaveu del grup municipal d’ERC el Sr. Josep Granados i Serrat. 
 
Hi assisteix l’interventor,  Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 24 de març de 2022. 
 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=308.0&endsAt=340.0 
 

 
2. - DESPATX OFICIAL 

 
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.  

 

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.   

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=308.0&endsAt=340.0


 

Mod ACTS_DP06 

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. 

 

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.   

https://twitter.com/Bcrek


 

Mod ACTS_DP06 

 

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: 

- 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. 
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- 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. 

- 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. 



 

Mod ACTS_DP06 

- 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/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=340.0&endsAt=798.0 

 
Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=684.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=693.0 

 
 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=340.0&endsAt=798.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=684.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=693.0
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3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2022LDEC001006 al 2022LDEC001413. 
 
Intervé la Sra. Roca.  
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=803.0 
 

Adjudicar serveis de redacció de la memòria valorada dels treballs d'instal·lació 
d'enllumenat públic al passeig central del passeig de Barcelona. 
 

Respon el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1014.0 
 

Nomenar membres de la comissió d’experts per valorar terrasses a la via pública a 
l’àmbit dels PIAM del nucli antic.  
 
Respon el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1195.0 
 

Renunciar a l’ajut atorgat per part de l’oficina de suport a la iniciativa cultural del 
departament de cultura de la Generalitat de Catalunya per l'actuació de la memòria 
valorada de la rehabilitació de la muralla del fort de st. Francesc.  
 
Respon el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1261.0 

 
Intervé la Sra. Alegre.  
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=849.0 
 

Denegar un permís especial per ús de detector de metalls en el terme municipal d'Olot.  
 
Respon el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1261.0 
 

 
Adjudicar treballs de manteniment del paviment de llosetes de cautxú de la plaça del 
mig d'Olot.  
 
Respon el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1344.0 

 
Intervé el Sr. Granados.  
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=884.0 
 

 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=803.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1014.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1195.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1261.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=849.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1261.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1344.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=884.0
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Adjudicar servei de grua per carregar el nou tendal de l'hospici, pujar-lo al teulat i 
treure el vell per tal de procedir a la seva instal·lació. 
 
Respon el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1056.0 
 

Adjudicar servei de redacció del projecte, estudi bàsic de seguretat, direcció 
d'execució de les obres i coordinació de seguretat i salut de l'enderroc d'edificiacions i 
adequació d'exteriors, a la zona de la bàscula situada al carrer Enric Granados núm. 2 
d'Olot. 
 
Respon el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1111.0 

 
Adjudicar treballs d'emplenament i anivellació de la superfície del sol de l'exterior del 
recinte firal d'Olot.  
 
Respon el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5949.0 

 
 

4. - JUNTA DE GOVERN 
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1380.0 
 

Memòria valorada per a la instal·lació solar fotovoltaica d’autoconsum al CEIP Sant 
Roc d’Olot, Junta de Govern del dia 7 d’abril de 2022. 
 
Respon el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1606.0 

 
Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1500.0 

 
Declarar deserta la subhasta pública per l’alienació de les accions de l’entitat Radio 
Olot SA. i Declarar deserta la subhasta pública per l’alienació de les participacions de 
l’entitat Olot Televisió SL., Junta de Govern del dia 24 de març de 2022. 
 
Respon el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1678.0 

 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1056.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1111.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5949.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1380.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1606.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1500.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1678.0
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Proposant aprovar l’adjudicació del contracte de serveis de consultoria per la 
realització d'un Pla de Talent per la ciutat d'Olot i la Garrotxa, Junta de Govern del dia 
7 d’abril de 2022. 
 
Respon el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1733.0 

 
Aprovar la revisió de preus de la concessió del servei de transport públic, Junta de 
Govern del dia 7 d’abril de 2022. 
 
Respon el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1828.0 

 
Proposant aprovar cessió d’ús d’uns espais situats a la planta baixa de l’edifici 
núm.20-22 de l’avinguda Sant Joan de les Abadesses d’Olot, Junta de Govern del dia 
14 d’abril de 2022. 
 
Respon el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1828.0 

 
 

5.1. - INFORME DE MOROSITAT, PRIMER TRIMESTRE DE 2022 
Núm. de referència : X2022017831     
Núm. expedient: TR032022000003 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.-Donar compte de l’informe de morositat de data 07/04/2021, que ara es transcriu, 
emès per la Tresorera d’Aquest Ajuntament, 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DINAMIG, DURANT EL PRIMER TRIMESTRE DE 
2022. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1733.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1828.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1828.0
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El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 
 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de 
22 de desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que 
s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la 
data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o 
serveis prestats fins a la data del pagament material per part de l’administració.  
 
Aquest informe és referit al primer trimestre natural de 2022, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 
 
En resum: 

 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 33.24 29.81 31.95 29.33 32.08 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 25.03 20.45 19.66 19.09 26.21 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 4.012.198,89 3.941.620,08 3.716.150,24 4.740.653,51 6.052.316,48 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 16.31 19.51 18.94 14.27 17.94 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 1.025.852,48 1.287.800,68 1.300.274,39 4.499.949,74 1.170.415,56 

      

DINAMIG 

 1T 2021 2T 2021 3T 2021 4T 2021 1T 2022 

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 33.10 27.58 29.86 24.85 36.68 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 27.31 18.52 18.27 19.76 30.48 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 150.155,63 46.015,14 83.594,04 392.148.- 240.062,15 

PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 15.04 7.37 11.62 18.46 10.93 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 7.944,11 26.633073 27.961,50 244.372,34 802.64 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1940.0&endsAt=1978.0 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1940.0&endsAt=1978.0
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6.1. - PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT LES CESSIÓ GRATUÏTA DEL BE 

PATRIMONIAL DENOMINAT ANTIC CONVENT DE LA DIVINA PROVIDÈNCIA I 
APROVAR EL CONVENI REGULADOR. 

 
Núm. de referència : X2021039981     
Núm. expedient: SC992021000016 

 
 
En data 23 d’agost de 2021 el Ple de l’Ajuntament va acordar instruir expedient per a 
la cessió gratuïta del bé de titularitat municipal qualificat de patrimonial i situat a Olot al 
carrer Fluvià núm 25 anomenat “antic convent de la divina providència” a favor de la 
Fageda Fundació pel desenvolupament del projecte anomenat NOIMA 
 
El projecte presentat sota la denominació NOIMA -escola de segones oportunitats- té 
per finalitat millorar el desenvolupament personal, educatiu i social als joves de la 
comarca de la Garrotxa que es troben fora del sistema educatiu ordinari.  
 
Atesa la impossibilitat que aquest Ajuntament pugui dur a terme aquest projecte.  
Atès que segons els Estatuts de la Fundació la Fageda, aquesta Fundació és una 
entitat sense afany de lucre i les seves finalitats són d’interès general (article 4), i entre 
els seus objectius hi consta:  
e) proposar i realitzar activitats de formació, difusió, promoció i edició, relacionades 
amb la inserció social i laboral dels col·lectius amb discapacitat o amb risc d’exclusió.  
 
Atès que per dur a terme el projecte, la Fundació la Fageda necessita uns espais i va 
sol·licitar a l’Ajuntament:  la donació de l’edifici de la Providència per poder completar 
el projecte i fer-lo realitat i amb coordinació amb els serveis públics que tenen relació 
amb el projecte formatiu, laboral i social. 
 
Atès que l’Ajuntament d’Olot disposa de la propietat de l’edifici anomenat “Antic 
convent de La Divina Providència”, ubicat al carrer Fluvià núm. 25 d’Olot, segons 
escriptura notarial de cessió per part del bisbat de Girona, subscrita davant del Notari 
Sr. Angel Arregui Laborda, núm. de protocol 2.313. de data 30 de novembre de 2.020 i 
es troba inscrita en l’inventari municipal.  
 
Atès que la naturalesa del bé immoble “la Providència” té el caràcter patrimonial. 
  
Vist que la necessitat del projecte ha estat validat pel cap d’àrea de Cultura i Educació, 
per la directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) i per la gerent del 
Consorci Dinàmig.  
 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària municipal sobre el procediment i els 
condicionants per a la tramitació d’aquesta cessió.  
 
Atès que l’expedient fou sotmès a exposició pública a l’efecte que qualsevol interessat 
pugues presentar al·legacions o reclamacions i en tant que les presentades foren 
resoltes pel plenari municipal en sessió del 20 de gener de 2022. 
 
Atès que el procediment per aquesta cessió requereix abans de l’aprovació definitiva, 
donar-ne compte al Departament de la Presidència, direcció general d’Administració 
Local de la Generalitat de Catalunya, es va remetre l’expedient en data 17 de març de 
2022 a través de la plataforma EACAT i fou informat favorablement en data 7 d’abril de 
2022 on es comunica a aquest Ajuntament que no es troba cap inconvenient perquè 
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es dugui a terme la cessió de la finca sempre que es compleixin els preceptes legals i 
reglamentaris en vigor i s’adeqüi a la normativa referenciada. 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- APROVAR DEFINITIVAMENT la cessió gratuïta de la plena propietat del bé 
de titularitat municipal qualificat de patrimonial situat a Olot al carrer Fluvià núm. 25 
anomenat “Antic convent de la Divina Providència”.  
Propietat d’aquest Ajuntament segons escriptura notarial de cessió per part del bisbat 
de Girona, subscrita davant del Notari Sr. Angel Arregui Laborda, núm. de protocol 
2.313. de data 30 de novembre de 2.020  
 
Segon.- Determinar que els períodes per la procedència de la reversió automàtica es 
fixen en: 
 
- Cinc anys el termini màxim per a l’inic de l’activitat des de la signatura de 
l’escriptura de cessió 
 
- Trenta anys el termini mínim de manteniment de l’ús assignat, a comptar des 
de l’inici de l’activitat 
 
Disposar que si el bé cedit no es destina a l’ús previst, o deixa d’estar destinat al 
mateix fi, en els terminis fixats, revertirà automàticament  de ple dret al patrimoni 
d’aquest ajuntament, i s’haurà d’estendre acta notarial de constatació de la no 
destinació, que serà notificada de forma legal, perquè la reversió produeixi efecte, i 
sens perjudici del dret de l’Ajuntament a rebre, si s’escau, el valor dels danys i 
perjudicis causats i del detriment experimentat pels béns. 
 
Tercer.- Aprovar el conveni regulador de les condicions de la cessió de la propietat del 
bé patrimonial annexat a la proposta. 
 
Quart.- Elevar a escriptura pública notarial la cessió de la propietat i facultar a l’alcalde 
a signar tots els documents públics i privats necessaris per executar els acords 
anteriors. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1978.0&endsAt=3932.0 

 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=2382.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=2559.0 

 

Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=2719.0 

 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=1978.0&endsAt=3932.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=2382.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=2559.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=2719.0
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Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=3235.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=3275.0 
 

Intervé la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=3314.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=3830.0 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 3 
PSC) i 2 vots en contra (2 CUP). 
 
 
7.1. - RATIFICAR L'ACORD DE  MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI 

DINÀMIG 
Núm. de referència : X2022019443     
Núm. expedient: SG082022000001 

 
 
Antecedents 
El Consorci Dinàmig – Agència d’Innovació i Desenvolupament de la Garrotxa va ser 
constituït el juliol de 2016, com una entitat local de caràcter associatiu, de naturalesa 
administrativa i voluntària,  i la seva composició fou de les següents entitats: 

- Consell Comarcal de la Garrotxa 
- Ajuntament d’Olot 

El Consorci Dinàmig es regeix pels seus Estatuts publicats íntegrament en el Butlletí 
Oficial de la Província de data 29 de setembre de 2016, num 187. 
 
Per part de la Gerent del Consorci s’ha elaborat un informe en que es planteja i es 
justifica la necessitat de modificar els Estatuts del Consorci Dinàmig i amb la finalitat 
de buscar solucions administratives, econòmiques, polítiques i de gestió que permetin 
que tant les despeses com els ingressos suportades per l’Ajuntament però 
corresponent a activitats gestionades pel Consorci, figurin i siguin gestionats per 
aquesta entitat. 
 

En aquest sentit, les línies de treball actuals serien les següents: 
1. Assignació del personal al pressupost del Consorci o de l’Ajuntament 

segons es tracti de personal laboral o específic associat a convocatòries 
de subvencions 

2. Assignació al pressupost municipal dels ingressos i despeses 
associades a activitats i/o serveis a desenvolupar a la ciutat d’Olot i que 
actualment figuren en el pressupost del Consorci. 

3. Potenciar la implicació dels municipis de la comarca en el finançament i 
la gestió del Consorci. 

4. Separar la gestió administrativa i comptable del Consorci de la de 
l’Ajuntament d’Olot. 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=3235.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=3275.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=3314.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=3830.0
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Amb aquestes modificacions es pretén donar resposta al requeriment  de la 
Intervenció General de l’Estat de 29 d’octubre de 2020 i a les recomanacions de les 
auditories de l’exercici 2020. 
 
La modificació consisteix en: 
 

A)  suprimir dins les finalitats del Consorci, les competències referents a: 
Promoció i informació turística, Organització de fires  esdeveniments promocionals, en 
particular d’aquells que s’estan organitzant en aquest moment a la ciutat d’Olot 
(segons annex 1) i aquells que decideixi organitzar l’entitat o li siguin encarregats per 
altres organitzacions. 
 

B) Conseqüència de l’apartat anterior suprimir l’annex 1- Fires i esdeveniments de 
promoció a la ciutat d’Olot 2015 

 
C) Composició del consell de direcció en que s’ajunten en un mateix apartat els 

punts e) f) i g):  
 
Un representat de Turisme Garrotxa, un representant de la Fundació d’Estudis 
Superiors i un representant d’ADRINOC en tant que entitats vinculades 
desenvolupament local i la promoció econòmica i social del territori, la promoció 
de l’ocupació i/o les polítiques actives d’ocupació. 
 

D)  Possibilitat d’encomanar les tasques de control financer i de legalitat a 
empreses d’auditoria externes 
 

Fonaments de dret 
a) Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, títol II 

Organització i funcionament del sector públic, capítol VI, dels consorcis, articles 
del 118 al 126. 

b) Estatuts del Consorci Dinàmig 
c) Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals, aprovat pel Decret 

179/1995 de 13 de juny, articles 312 i següents, en especial l’article 322 que 
regula la modificació dels Estatuts. 

d) Decret legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la Llei 
Municipal i de Règim Local de Catalunya. 

 
Atès que la Junta General del Consorci DINÂMIG va aprovar inicialment la modificació 
dels Estatuts en sessió del dia 5 d’abril del 2022 

 
Vist l’expedient administratiu i en especial l’informe jurídic sobre la tramitació i el 
procediment de modificació dels Estatuts que consta en l’expedient. 
 
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 i ratificar l’acord aprovat per la Junta General del Consorci 
Dinàmig de modificació dels seus Estatuts en el següent sentit: 
 

1) Article 6- suprimir dins les finalitats del Consorci, les competències 
referents a: 

Promoció i informació turística, Organització de fires  esdeveniments promocionals, en 
particular d’aquells que s’estan organitzant en aquest moment a la ciutat d’Olot 
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(segons annex 1) i aquells que decideixi organitzar l’entitat o li siguin encarregats per 
altres organitzacions. 
 

2) Article 19- Composició del consell de direcció en que s’ajunten en un 
mateix apartat els punts e) f) i g):  
 

Un representat de Turisme Garrotxa, un representant de la Fundació d’Estudis 
Superiors i un representant d’ADRINOC en tant que entitats vinculades 
desenvolupament local i la promoció econòmica i social del territori, la promoció de 
l’ocupació i/o les polítiques actives d’ocupació. 

 
Els apartats h) i i) d’aquest article, conseqüència de la modificació passaran a ser els 
apartats f) i g) 
 

3) Article 33 quedarà amb el següent redactat: 
Pressupost comptabilitat i control de la gestió econòmica: 
El control i la fiscalització de la gestió econòmica, pressupostaria i financera del 
Consorci correspondrà a la Intervenció de l’Ajuntament d’Olot, en la seva triple 
accepció de funció interventora, funció de control financer i funció de control 
d’eficàcia. Les tasques de control financer i de control de legalitat es podran 
contractar amb empreses de serveis ‘auditoria externa. 
 

4) Suprimir l’Annex I 
 

Segon.- Delegar  al Consorci Dinàmig la tramitació conjunta de la informació pública, 
sens perjudici de donar-ne difusió en el tauler d’edictes i al portal de la transparència 
del propi Ajuntament. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=3937.0 
 

Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4038.0 
 

Intervé la Sra. Suescun 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4057.0 
 

Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4111.0 
 
 

Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

8.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 2/2022 (M2) 
 
Núm. de referència : X2022018497     
Núm. expedient: CPG32022000019 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=3937.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4038.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4057.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4111.0
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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:   

22.510.326.480010 FUNDACIÓ ESTUDIS SUPERIORS 28.500,00   

22.130.920.220000 MATERIAL OFICINA 7.889,86   

22.130.920.224000 ASSEGURANCES 9.460,28   

22.599.323.221040 VESTUARI PERSONAL EDUCACIÓ 1.000,00   

22.330.341.480017 SUBVENCIÓ ESCOLA FUTBOL GARROTXA 4.500,00   

22.330.341.480016 SUBVENCIÓ CLUB TENNIS TAULA OLOT 2.500,00   

22.599.323.221040 FORMACIÓ I PERFECCIONAMENT PERSONAL 6.564,00   

22.130.920.230200 DIETES ADM. GRAL. 12.955,25   

22.130.920.231200 LOCOMOCIÓ ADM. GRAL. 250,00   

22.120.920.227994 MANTENIMENT I SUPORT INFORMÀTIC 2.972,23   

TOTAL APLICACIONS DE FONS 76.591,62   

     

ORÍGENS DE FONS:    

     

Transferència de crèdit:   

22.200.430.467006 CONSORCI DINAMIG 28.500,00   

22.499.333.22000 MATERIAL OFICINA TEATRE 2.885,03   

22.599.320.22000 MATERIAL OFICINA EDUCACIÓ 1.879,03   

22.399.340.220000 MATERIAL OFICINA ESPORTS 2.972,23   

22.499.330.220001 MATERIAL OFICINA CULTURA 4.125,80   

22.200.4311.224000 ASSEGURANCES I QUOTES ESDEVENIMENTS FIRALS 3.936,87   

22..399.340.224000 ASSEGURANCES ESPORTS 4.000,00   

22.599.326.224000 ASSEGURANÇA ESTIU RIU 1.523,41   

22.100.912.480026 TRANSFERÈNCIES ALCALDIA 7.000,00   

22.499.330.226060 FORMACIÓ IMCO 1.000,00   

22.599.320.2260620 FORMACIÓ PERSONAL EDUCACIÓ 5.564,00   

22.400.330.230200 DIETES CULTURA 9.955,25   

22.599.320.230200 DIETES EDUCACIÓ 3.000,00   

22.130.920.231200 LOCOMOCIÓ ESPORTS 250,00   

TOTAL ORÍGENS DE FONS 76.591,62   

 
 
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 CC

1 

CC

2 

CC

3 

CC

4 

CC

5 

CC

6 

  Despeses 99999 74091.62 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
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Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4189.0 
 

Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4243.0 

 

Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4260.0 
 

Intervé la Sra. Suescun 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4275 
 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVAR LES ADDENDES NÚM. 5,6,7, 8 i 9 DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS ANY 2022 

 
Núm. de referència : X2022018697     
Núm. expedient: CPG12022000003 

 
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 5 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022: 
 
Proposar ampliar la subvenció nominativa a l’ASSOCIACIÓ DE PLACERS , dotada en 

el pressupost inicial de l’Ajuntament d’Olot, aprovat en sessió plenària de  28.10.2021 , 

amb un import de 6.650,00 euros fins a 16.650,00 euros per tal de col·laborar en el 

finançament de les activitats relacionades amb la Plaça Mercat de  la ciutat d’Olot i en 

concret la posada en marxa i dinamització de la nova ”Aula Tast”, amb càrrec a 

l’aplicació pressupostària 22.220.431.480051 “Subvenció Associació Placers”. 

Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despeses 22220  4312 480051 10000 SUBVENCIO ASSOCIACIO 
PLACERS 

100 001 001 001 000 000 

 

Segon.- Aprovar l’addenda número 6 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022: 
 
Proposar ampliar la subvenció nominativa a l’Associació Hostalatge , dotada en el 

pressupost inicial de l’Ajuntament d’Olot, aprovat en sessió plenària de  28.10.2021 , 

amb un import de 15.200,00 euros fins a 20.200,00 euros per tal de col·laborar en el 

finançament de les activitats de l’Associació d’Hostalatge en benefici de la ciutat d’Olot 

i de la seva promoció a nivell econòmic i comercial, amb càrrec a l’aplicació 

pressupostària 22.200.432.480041 “Subvenció Associació Hostalatge Garrotxa”. 

Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

            
200220  Despeses 22200  432  480041 5000 SUBV. ASSOCIACIO HOSTALATGE 

GARROTXA 
100 001 001 001 000 000 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4189.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4243.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4260.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4275
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Tercer.- Aprovar l’addenda número 7 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022: 
 
Proposar una subvenció nominativa a favor de l’Escola de Futbol Garrotxa per tal de 

col·laborar en el finançament de la seva activitat esportiva i social, per un  import de 

4.500,00 euros i amb càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant 

crèdit pressupostari a la partida 22.330.341.480017 “Subvenció Escola Futbol 

Garrotxa”, amb una dotació prevista de 4.500,00 euros. 

Operaci
ó 

Referènci
a 

Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

            
200220  Despeses 22330  341  480017 4500 SUBVENCIO ESCOLA FUTBOL 

GARROTXA 
100 001 001 001 000 000 

 

 
Quart.-  Aprovar l’addenda número 8 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022: 
 
Proposar un conveni amb l’Associació per al foment del consum local de La Garrotxa, 

amb NIF G04975496, i habilitar crèdit pressupostari a la partida 2022 200 433 480028 

“Conveni campanya GARROTXA APPROP” amb una dotació de 45.000,00 euros, 

campanya prevista per a fomentar la compra de proximitat a la ciutat d’Olot i ajudar en 

la dinamització del comerç local. 

 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despeses 22200  433  480028 45000 CONVENI CAMPANYA GARROTXA 
APPROP 

100 001 001 001 000 000 

 
Cinquè.- Aprovar l’addenda núm.9 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022: 
 
Proposar una subvenció nominativa a favor del Club Tennis Taula Olot per tal de 
col·laborar en el finançament de l’ Open ciutat d’Olot, per un import de 2.500,00 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 Tennis Taula Olot”, 
amb una dotació prevista de 2.500,00 euros. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despeses 22330  341  480016 2500 SUBVENCIO CLUB TENNIS TAULA 
OLOT 

100 001 001 001 000 000 

 
 
Sisè.- Publicar l’esmentada modificació del Pla Estratègic de subvencions al BOP i a la 
web municipal. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4290.0 

 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4374.0 

 

Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4490.0 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4290.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4374.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4490.0
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Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4696.0 

 
Intervé la Sra. Canalias. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4739.0 

 
Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4906.0 

 
Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5058.0 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 17 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 2 
CUP) i 3 vots en contra (3 PSC). 

 
 
10.1. - APROVAR CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE PRÉSTEC PER A FINANÇAR 

INVERSIONS DEL PRESSUPOST DE 2022 
 
Núm. de referència : X2022018491     
Núm. expedient: CPG72022000001 

 
 
Una vegada valorades les propostes per a formalitzar una operació de préstec a llarg 
termini que permeti finançar part de les inversions previstes en el pressupost de 2022, 
presentades per: Cajamar, Caixabank, BBVA i Banc de Sabadell per un import de: 
3.066.806,25 euros. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  Contractar una operació de préstec amb CAIXABANK amb les següents 
condicions:  
 
Import: 3.066.806,25 EUROS 
Termini : 12 anys ( 2 de carència i 10 d’amortització de capital) 
Disposició de capital: Durant els 2 anys de carència a petició de l’Ajuntament d’Olot, 
amb liquidació d’interessos sobre el capital disposat. 
Tipus d’interès: Variable: Euribor 3M + 0,37% 
Comissió d’obertura: 0% 
Comissió d’estudi: 0% 
Comissió d’amortització avançada/cancel·lació : 0% 
Liquidació d’interessos: Trimestral 
Garantia: Personal 
Intervenció: Fedatari de l’Ajuntament d’Olot 
 
Segon.- Comunicar la contractació d’aquesta operació a la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat de Catalunya, segons fixa la normativa vigent. 
 
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a firmar tota la documentació fins a la definitiva 
formalització. 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4696.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4739.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=4906.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5058.0
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Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

0  Despese
s 

99999 3066806.25 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5307.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5367.0 
 

Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5435.0 
 

Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5456.0 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb  15 vots a favor (11 JxCAT i 4 ERC), 3 
vots encontra (3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 

11.1.- MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL DELIMITACIÓ I ORDENACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ 

DISCONTINU P.A. 09.05 CARRER SANT CRISTÒFOR – PONT DE SANTA 
MAGDALENA 

 
 
El Ple de l’Ajuntament acorda deixar aquest punt sobre la taula. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5508.0 

 
 
12.1. - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL DE COMPROMÍS DE LLUITA CONTRA EL 

FRAU 
 
Núm. de referència : X2022019449     
Núm. expedient: SG062022000002 

 
 
L’Ajuntament d’Olot pretén amb aquesta declaració institucional reafirmar el seu 
compromís amb els estàndards més alts de compliment de les normes jurídiques, 
ètiques i morals i la seva subjecció als més estrictes  principis d’integritat, objectivitat i 
honestedat, per tal que en l’exercici de les seves competències  i funcions es consolidi 
i es desenvolupi la lluita contra el frau i la corrupció en qualsevol de les formes 
possibles. 
 
Fonaments de dret 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5307.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5367.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5435.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5456.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5508.0
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En data 21 de juliol de 2021 es va aprovar pel Consell Europeu l’Instrument Europeu 
de Recuperació “Next Generation EU” destinat a fer front a les conseqüències 
econòmiques i socials derivades de la pandèmia declarada per la covid -19 

La regulació de les mesures antifrau a nivell europeu, venen determinades en el 
Reglament (UE) 2021/241 del Parlament Europeu i del consell de 12 de febrer de 2021  
pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperació i Resiliència, i estableix l’obligació 
que tenen els estats membres d’aplicar mesures adequades per protegir els interessos 
financers de la Unió i per vetllar perquè la utilització dels fons en relació amb les 
mesures finançades per aquest Mecanisme s’ajusti a la normativa vigent, en particular 
el que fa referència a la prevenció, detecció i correcció del frau, la corrupció i els 
conflictes d’interessos. 

Per possibilitat l’execució dels fons provinents de l’esmentat “Next Generation” EU” 
cada estat membre ha de dissenyar el seu Pla de recuperació que inclogui les 
reformes i els projectes d’inversió per assolir els objectius (PRTR). 

El PRTR de l’economia espanyola té quatre eixos transversals: transició ecològica, 
transformació digital, cohesió social i territorial i igualtat de gènere. 

 

Segons aquesta normativa cada ens beneficiari del programa “Next Generation” haurà 
de reforçar els mecanismes per a la prevenció, detecció i correcció del frau, la 
corrupció i els conflictes d’interès. 

A la vegada s’estableix l’obligatorietat de l’aprovació d’una declaració institucional, al 
més alt nivell, de compromís de lluita contra el frau (annex II.B.5, ap 3 de l’Ordre 
HFP/1030/2021 de 29 de setembre, per la que es configura el sistema de gestió del 
Pla de recuperació, transformació i resiliència- PRTR) 

La Llei 40/2015 d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, regula els principis 
d’actuació i funcionament del sector públic i a més dels de responsabilitat, qualitat, 
seguretat, accessibilitat, proporcionalitat, neutralitat, serveis als ciutadans i 
sotmetiment  ple a la Llei i al Dret, destaca la incorporació dels principis de 
transparència i de planificació i direcció per objectius, com a exponents dels nous 
criteris que han de guiar l’actuació de totes les unitats administratives. 

Segons la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les bases de règim local art. 22.2.a) 
l’òrgan competent per a l‘aprovació de la declaració institucional referenciada serà el 
Ple de la Corporació, sens perjudici de la possibilitat de delegar les competències 
relatives a l’aprovació dels instruments addicionals per a la perfecció i implantació del 
PMA (pla de mesures antifrau) a la Junta de Govern 
El personal de l’Ajuntament, en els seu caràcter d’empleades i empleats públics, 
assumeix i comparteix també aquest compromís tenint entre d’altres deures els de 
“vetllar pels interessos generals amb subjecció i observança de la Constitució i de la 
resta de l’ordenament jurídic, i actuar conforme els següents principis: objectivitat, 
integritat, neutralitat, responsabilitat, imparcialitat,  confidencialitat, dedicació al servei 
públic, transparència, exemplaritat, austeritat, accessibilitat, eficàcia, honradesa, 
promoció de l’entorn cultural i mediambiental i respecte a la igualtat entre dones i 
homes” tal i com s’estableix  l’article 52  del Real Decret Legislatiu 5/2015 de 30 
d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de l’Estatut  bàsic de l’empleat públic 
 
Antecedents 
 
Com a antecedents l’Ajuntament d’Olot va aprovar en sessió de 18 de febrer de 2016 
el Codi de Bon Govern que definia les línies bàsiques d’actuació, regulades en 
diferents apartats: 

a) Àmbit objectiu 
b) Àmbit subjectiu 
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c) Principis de bon govern 
d) Estàndards de conducta per a la millora de la democràcia local 
e) Compromisos ètics en matèria de conflicte d’interessos 
f) Règim d’incompatibilitats i retribucions 
g) Govern i administració: relacions entre càrrecs electes i empleats públics 

 
Fonamentació 

L’objectiu d’aquesta política és promoure dins de l’organització una cultura que retregui 
tota activitat fraudulenta i que faciliti la seva prevenció i detecció, promovent el 
desenvolupament de procediments efectius per a la gestió d’aquests supòsits. 
El primer pas es l’aprovació d’aquesta declaració institucional que vol ser el punt de 
partida i que es complementarà amb l’aprovació del SII (sistema d’integritat 
institucional)  i el PMA (pla de mesures antifrau) 
 
L’àmbit subjectiu serà  tant de l’Ajuntament com de les entitats del seu sector públic. 
(Empresa Municipal GUOSA)  i els diferents consorcis adscrits a aquest Ajuntament 
(DINÀMIG) 
 
El SII, sistema d’integritat institucional, inclourà els següents elements: 
 

a) El codi ètic i de conducta 
b) Pla de mesures antifrau 
c) Compromís ferm contra el frau 
d) Solució organitzativa i governança 
e) Formació i difusió 
f) Prevenció i gestió de conflictes d’interès 
g) Avaluació de riscos 
h) Banderes vermelles – indicadors de frau 
i) Canal de denuncies – bústia d’alertes 

 
El PMA, pla de mesures antifrau, per la seva banda, comprendrà les diferents 
actuacions a realitzar: prevenció, detecció, correcció i persecució 
 

En definitiva, aquest Ajuntament vol tenir una política de tolerància zero enfront el frau 
i la corrupció i ha d’establir un sistema de control robust, dissenyat especialment per 
prevenir i detectar, en la mesura del possible, els actes de frau i corregir el seu 
impacte, en cas de produir-se. 
 
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 de la declaració institucional, al més alt nivell, de compromís de lluita 

contra la corrupció de l'Ajuntament d’Olot i la seva empresa municipal, així com del 

consorci adscrits a aquest Ajuntament, i la subjecció als principis d’integritat, 

objectivitat i honestedat, i a desplegar les accions necessàries per evitar conflictes 

d’interès i per lluitar contra el frau i la corrupció en qualsevol de les formes possibles. 

 

Segon.- Amb aquest objectiu i per garantir el compliment dels estàndards europeus 

l’Ajuntament d’Olot es dotarà d’un Sistema d’Integritat Institucional i d’un Pla de 
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mesures antifrau per tal de reforçar els mecanismes de prevenció, detecció, correcció i 

persecució del frau, la corrupció i els conflictes d’interès. 

 

Tercer.- Delegar a la Junta de Govern Local la competència relativa a l’aprovació dels 

instruments addicionals per a la perfecció  i implantació del PMA. 

 
 
Presenta la declaració la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5519.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5685.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5808.0 
 

Intervé la Sra. Gamouchi. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5860.0 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
El Ple de l’Ajuntament aprova incloure d’urgència a l’orde del dia la declaració 
institucional següent: 
 
 

14.1. - DECLARACIÓ INSTITUCIONAL D'URGÈNCIA 
 
Núm. de referència : X2022020692     
Núm. expedient: SG062022000003 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
ÚNIC.- Rebutjar i condemnar l’espionatge polític que ha patit l’independentisme social i 
polític aquests últims anys i expressar que aquests mètodes no són compatibles amb 
una democràcia avançada. 
 
 
El Sr. Alcalde llegeix la declaració. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=5979.0 

 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=6053.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=6439.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
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Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=6468.0 

 
 
Intervé el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=6688.0 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

15.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
LLISTA GRANS TENIDORS HABITATGES A LA CIUTAT 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=6875.0 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7350.0 

 
PISTA ESPORTIVA PLAÇA CAMPDENMÀS 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=6875.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7365.0 

 
CELEBRACIÓ DIADA SANT JORDI 2022 
Intervé la Sra. Alegre.  
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=6937.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7365.0 

 
COST TOTAL PAVIMENT PLAÇA DEL MIG 
Intervé la Sra. Alegre.  
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=6937.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7365.0 
 

NOVA PETICIÓ TRANSFORMAR CAP EN CUAP 
Intervé la Sra. Alegre.  
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=6937.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7365.0 
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CESSIÓ ESPAIS IME 
Intervé el Sr. Mir.  
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7067.0 

 
Intervé la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7639.0 

 
PANELLS PLACES VACANTS APARCAMENTS 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7121.0 

 
Intervé el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7656.0 

 
PREC PER LA VISITA DEL PRESIDENT DE LA GENERALITAT 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7121.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7688.0 

 
PREC CALENDARI OBRES VARIANT D'OLOT 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7121.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080847ee29c12018041a2d251019f?startAt=7688.0 
 
 
 

 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de nou del vespre i per constància del que s’hi ha 
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 
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