ACTA NÚM.5
EL DIA 19 DE MAIG DE 2022.
1A CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de maig de 2022 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 l’assistència del regidor Sr. Aniol Sellabona i Aguilera.
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 21 d’abril de 2022.
2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde inicia el ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de maig. Dona la
benvinguda a les regidores i regidors i al Síndic de Greuges que avui pren part de la
sessió plenària. Abans de donar-li pas, dona compte de les felicitacions i dels condols
des de l’anterior plenari del mes d’abril.
El Sr. Alcalde felicita al regidor Aniol Sellabona que acaba de ser pare. Li trasllada
l’enhorabona a tota la família pel naixement de la seva filla Jana.
El Sr. Alcalde destaca la bona temporada que està realitzant el primer equip de la
Unió Esportiva Olot, que aquest cap de setmana disputarà la final del play off
d’ascens a Segona Federació. Desitja molta sort al club olotí que aquest diumenge
jugarà contra el Tenerife B. Anima a les olotines i olotins a donar suport a l’equip
amb el desplaçament a Las Rozas perquè les graderies tornin a estar marcades pel
color vermell de l’afició de l’Olot. A les persones que no puguin desplaçar-se a
Madrid també recorda que hi haurà la possibilitat de seguir la final des de la Sala El
Torín.
Encara en l’apartat esportiu, el Sr. Alcalde proposa fer arribar la felicitació al CPA
Olot que aquest cap de setmana han participat del Campionat d’Espanya que s’ha
disputat a Reus. En la categoria de Xou Grans, han aconseguit el 16è títol estatal
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de la seva història i la classificació per al Campionat d'Europa que tindrà lloc a
Itàlia i pel World Skate Games que es celebrarà a Argentina. També remarca la 12a
posició obtinguda pel grup petit que aquesta temporada ha estrenat categoria i
desitja molta sort a l’equip júnior que aquest cap de setmana es desplaça a Alcoi al
Campionat d’Espanya.
En l’apartat de condols, el Sr. Alcalde expressa el condol de la Corporació per la mort
d’en Lluis Puig Estany, regidor d’aquest ajuntament de l’abril al setembre de 1979.
També lamenta la pèrdua d’en Toni Fité Vilarrasa que ha mort de forma sobtada
aquest dimarts. Fundador del Club Ciclista Bas i cara visible de l'organització de la
marxa cicloturista Terra de Remences ha estat membre actiu de la Plataforma veïnal
No és un Vial és un carrer de la nostra ciutat. Que descansi en pau.
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 21 d’abril:
- Particulars: 5
- Entitats i altres organismes: 7
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
21 d’abril:
- El divendres 29 d’abril va rebre la visita de la Consellera de Cultura, Natàlia
Garriga. Després de signar en el Llibre d’Honor de la Ciutat, i acompanyat de la
regidora Mariona Camps es va desplaçar a l’Hospici, seu de l’Àrea de Cultura i
Educació. A continuació, va presidir una trobada d'entitats a l'Orfeó Popular.
- El dimarts 3 de maig va presidir la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc al
Saló de Sessions amb representació dels diferents cossos policials.
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A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període:
- El passat dijous 21 d’abril va fer el lliurament dels premis del concurs literari
que convoca l’Associació de Gent Gran. A continuació va presidir la Junta
General de GUOSA i tot seguit el Ple Municipal del mes d’abril.
- El divendres 22 d’abril, va retre un modest homenatge a Mossèn Enric Sala
com a reconeixement a la tasca que ha portat a terme al Santuari de la Mare
de Deu del Mont. L’acte va tenir lloc a la Sala Gussinyé de l’Ajuntament d’Olot i
va comptar amb l’assistència de familiars i amics.
A la tarda va presidir l’acte d’entrega del concurs de bibliotràilers organitzat per
la Biblioteca amb motiu de Sant Jordi. A continuació, a l’Arxiu Comarcal va
assistir a la presentació del 3r volum de l’OLOT D'ABANS.
- El dissabte 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, va visitar les diferents parades que,
com cada any, hi ha al Firal. A la tarda va assistir al partit d’hoquei que
disputava el CH OLOT amb el CP RIVAS LAS LAGUNAS.
- El diumenge 24 d’abril va participar en una visita a l’Espai Crater amb motiu de
la trobada convocada per diferents parelles que enguany celebren les noces
d’or. A continuació va prendre part dels actes de la celebració de la festa del
VAISAKHI. A la tarda, i acompanyat del regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va
assistir al partit de futbol que jugava l’Olot amb el Vilassar i que era l’últim partit
que jugaven a l’Estadi. Al vespre va assistir a l’Espectacle dansa que la
companyia Eva Durban va oferir al Torin dins dels actes del 30è aniversari
ALBA.
- El dijous 28 d’abril va visitar, acompanyat del Primer Tinent d’Alcalde, Estanis
Vayreda, l’aparcament del polígon del Pla de Baix d'Olot, situat al costat del
camp de futbol del Morrot. A la tarda va assistir a la Junta de del Casal de la
Gent Gran d’Olot. En Manel Moreno relleva la Mercè Pagès a la presidència de
l’associació. I a continuació va fer entrega del premi del II Concurs Innova’t
organitzat per l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.
- El divendres 29 d’abril al vespre, va assistir a l’espectacle Very Very Slightly al
Teatre Principal d’Olot. Ha estat l’última activitat del Sismògraf 2022.
- El dissabte 30 d’abril va visitar el Club Tenis Olot on va poder conèixer la
reforma realitzada a les instal.lacions.
- El diumenge 1 de maig va seguir l’espectacle “”Posa'n un tros” organitzat per
l’Esbart d’Olot al Teatre Principal. Tot seguit, al Torín va fer entrega dels premis
del concurs de dibuix del Dia de la Mare que ha organitzat un any més el
Centre d’Iniciatives Turístiques d’Olot.
- El dimarts 3 de maig al vespre va acompanyar l’escriptor Vicent Partal en la
presentació a Olot del seu llibre “Fronteres”.
- Dijous 5 de maig -acompanyat de la regidora d’Educació Mariona Camps- va
donar la benvinguda al Fòrum d’Experiències de Petits Talents Científics a la
Garrotxa que va organitzar la Fundació Catalana per a la Recerca i la Innovació
a la Sala El Torin. A la tarda, al Casal Marià, va assistir a la xerrada de
l’arquitecte Lluis Bayona en marc del curs de Patrimoni “Des de l'estabilització
de l'església a l'escenificació de tresor de l’església de Sant Esteve”.
- Divendres 6 de maig va donar la benvinguda als alumnes participants a la fira
Steamakers del Robolot, que es va celebrar al Firal.
- Dissabte 7 de maig va fer entrega del Premi Ales a la Cultura 2022 a l’actriu
Marta Puig. Al vespre es va desplaçar a la Sala El Torin per assistir al concert
de JAZZ OLOT de Marco Mezquida Trio.
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Diumenge 8 de maig al migdia va participar de l’acte de tancament de
projecte 'Covid, lliçons de vida', una iniciativa conjunta de la Fundació Hospital
d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i instituts de la comarca per donar veu a la
gent que ha patit una pèrdua en temps de pandèmia i el que ha suposat la
gestió de les emocions. A continuació es va desplaçar al barri dels
Desemparats que aquest cap de setmana va celebrar la seva festa. A la tarda,
va assistir al concert que la Coral Croscat i la Coral Nit de Juny varen oferir a
l’Església dels Caputxins.
Dimarts 10 de maig va prendre part de la presentació de la memòria d’activitat
2021 del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. L’acte va tenir lloc al centre
cívic de Sant Joan les Fonts i va comptar amb l’assistència del president del
Consorci, Santi Reixach, de la directora del CASG, Teia Fàbrega, a més
d’alcaldes i altres representants de l’Ajuntament d’Olot i de la resta de
Consistoris de la Garrotxa.
Dijous 12 de maig va assistir a la 15a edició de Cantània que va reunir al
pavelló d’esports més de 500 infants de 5è i 6 de primària de diverses escoles.
Divendres 13 va presentar l’exposició 'Del taller al carrer. La faràndula olotina'
que es va inaugurar l’endemà. A continuació es va desplaçar a Girona per
assistir a l’acte “Fons Next Generation: reptes i oportunitats” que el conseller
d’Economia i Hisenda, Jaume Giró, va pronunciar a la seu de la Generalitat a
Girona. A la tarda es va desplaçar a la Sala d’Actes de l’Arxiu Comarcal de la
Garrotxa on es va dur a terme la presentació dels onze projectes sobre la
reconversió d’usos de la plaça de Braus d’Olot que han treballat alumnes de
l’Escola Tècnica Superior d’Arquitectura del Vallès (ETSAV). Al vespre va
assistir al Teatre Principal a la representació de l’obra “Les irresponsables”.
Dissabte 14 a l’Hospici va inaugurar l’exposició 'Del taller al carrer. La
faràndula olotina' que es pot veure fins al 15 d’agost a la Sala Oberta del
Museu de la Garrotxa.
Diumenge 15 va saludar l’organització i participants del dinar solidari que
l’entitat Club Tenis Taula Olot va organitzar per donar suport al poble ucraïnès.
A continuació, es va desplaçar fins a Rubí per assistir al partit de futbol de la
UE OLOT contra el Girona B i que va acabar amb un empat que classifica a
l’equip per a la final estatal de play-off d’ascens a Segona RFEF.
Dilluns 16, acompanyat del regidor de Promoció, Estanis Vayreda, i la regidora
d’Empresa, Comerç i Turisme, Gemma Canalias, va inaugurar l’Aula Tast del
Mercat. El diputat de Promoció Econòmica de la Diputació de Girona, Jordi
Camps, va assistir a la inauguració que es va fer coincidint amb l’inici de la
Setmana Internacional dels Mercats.
Dimarts 17 es va desplaçar a l’Espai Cràter per donar la benvinguda als
participants del Fòrum d’Escoles Verdes. A continuació, i acompanyat de la
regidora de Seguretat, Mariona Camps, va fer entrega de la placa de
reconeixement al policia Francisco Matas, que s’ha acabat de jubilar. A la tarda
va participar del Consell de direcció extraordinari del CASG. A continuació es
va desplaçar a l’Hospital per participar del Patronat de la Fundació Hospital
d’Olot i Comarcal i del Consell Social i Territorial.

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=286.0

Intervé la Sra. Roca
Enllaç videoactes
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=505.0
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Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=516.0

Intervé el Sr. Alcalde.
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=595.0

Intervé la Sra. Barnadas.
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=624.0

3. - DONAR COMPTE DE L’INFORME DEL SÍNDIC DE GREUGES EN RELACIÓ A
LES ACTUACIONS DUTES A TERME A OLOT.
El Sr. Alcalde dona la benvinguda al Sr. Saura, adjunt al Síndic de Gregues que
intervindrà per explicar les reclamacions, queixes i observacions ciutadanes que hi han
hagut l’any 2020.
Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=654.0

Intervé el Sr. Ribó.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=687.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=1676.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=1949.0

Intervé la Sra. Barnadas.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=2106.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=2303.0

Intervé el Sr. Ribó.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=2446.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3202.0

I el Ple se’n dona per assabentat.
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4.- DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2022LDEC001414 al 2022LDEC001881.
Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3273.0

- Adjudicar treballs d'instal·lació de faroles d'enllumenat públic a diferents punts de la
ciutat.
Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3388.0

-Incoar expedient sancionador a l'empresa UTE Neteja Olot per una incidència en
riscos laborals i incompliment d'informe de mesures adoptades / Incoar expedient
sancionador a l'empresa ute neteja olot ii per incompliment presentació documentació
requerida.
Intervé la Sra. Torras.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3413.0

-Adjudicar servei de retirada de residus i elements aliens a l'espai de la lera del riu
fluvià a l'alçada de carrer grup verge del tura
Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3537.0

-Adjudicar servei de seguretat de l'exterior de l'edifici espai cràter nit del 7 al 8 de maig
de 2022.
Intervé el Sr. Vayreda.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3559.0

Intervé la Sra. Gamouchi.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3348.0

-Adjudicar servei per a la posada en marxa i la gestió d'una línia de bici bus a l'escola
pla de dalt d'Olot.
Intervé el Sr. Arbós.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3467.0

- Encarregar compareixença recurs contenciós administratiu ordinari, núm. 86/2022.
Jcad 1 girona, contra l’acord de la junta de govern local de l’ajuntament d’olot, de data
17 de febrer de 2022, que desestima el recurs de reposició interposat per l’entitat
recurrent contra l’anunci de publicació de les bases del procés selectiu per a la
cobertura definitiva d’una plaça de director esportiu.
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Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3587.0

5.1. - JUNTA DE GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
Intervé la Sra. Gamouchi.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3652.0

- Aprovar model financer de la gestió del subministrament de l’aigua potable a Olot
(exercici 2022).
Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3686.0

-Declarar desert el concurs per a proveir la direcció de l’Escola Municipal de Música d’Olot
(EMMO).
Intervé la Sra. Camps.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3733.0

6.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE L'ALCALDE DE
BATET I DELS MEMBRES DE LA JUNTA VEÏNAL
Núm. de referència : X2022017554
Núm. expedient: SG032022000002

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2022LDEC001877, de 13 de maig de 2022 de
nomenament de l’alcalde de Batet al Sr. Xavier Algueró Sala i del Sr. Pere Alzamora
Planagumà, la Sra. Gemma Canalias Rafel, la Sra. Maria Carmen Espuña Molas, la
Sra. Anna Collelldemont Collelldemont i el Sr. Ramon Canalias Reixach com a vocals
de la Junta veïnal de Batet.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3762.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3856.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3869.0
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Intervé la Sra. Barndas.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3903.0

I el Ple se’n dona per assabentat.
7.1. - CONVALIDAR L’ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE
MAIG DE 2022, D’APROVAR EL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ AL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA PER A LA GESTIÓ DEL SERVEI DE
MENJADOR A L’ESTIU RIU-PROJECTE D’ACTIVITATS EDUCATIVES DE
LLEURE.
Núm. de referència : X2022022495
Núm. expedient: ED012022000015

Vist que per Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2022 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar el conveni d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la
Garrotxa per a la gestió del servei de menjador a l’estiu riu-projecte d’activitats
educatives de lleure
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Convalidar l’acord de Junta de govern local de data 5 de maig de 2022,
d’aprovar el conveni d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a la
gestió del servei de menjador a l’estiu riu-projecte d’activitats educatives de lleure.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària.
Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3933.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
7.2. - CONVALIDAR L'ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 5 DE
MAIG DE 2022, D'APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L'AJUNTAMENT D'OLOT EN
RELACIÓ A LA SOL·LICITUD I GESTIÓ DE LA SUBVENCIÓ TREBALL I
FORMACIÓ JOVES TUTELATS 2021.
Núm. de referència : X2022022866
Núm. expedient: IM032022000001

Vist que per Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2022 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar el conveni d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la
Garrotxa per a la sol·licitud de subvenció relativa a la convocatòria del Programa de
Treball i Formació per a l’any 2021.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Convalidar l’acord de Junta de govern local de data 5 de maig de 2022,
d’aprovar el conveni d’encàrrec de gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa per a la
sol·licitud de subvenció relativa a la convocatòria del Programa de Treball i Formació
per a l’any 2021.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària.
Presenta la proposta el Sr. Charles i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=3960.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat
7.3. - CONVALIDAR L'ACORD DE JUNTA DE GOVERN LOCAL DE DATA 05 DE
MAIG DE 2022, D'APROVAR L'ENCOMANA DE GESTIÓ A L'AGÈNCIA
D'INNOVACIÓ I DESENVOLUPAMENT DE LA GARROTXA (DINÀMIG) LA
COORDINACIÓ I GESTIÓ DEL PROGRAMA TREBALL I FORMACIÓ DE LES
LÍNIES MG52, PRGC I PANP.
Núm. de referència : X2022003687
Núm. expedient: SPR12022000001

Vist que per Junta de Govern Local de data 12 de maig de 2022 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar l’encomana de gestió a l’Agència d’Innovació i
Desenvolupament de la Garrota (DinàmiG) la coordinació i gestió del Programa Treball
i Formació de les línies MG52, PRGC i PANP.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Convalidar l’acord de Junta de govern local de data 5 de maig de 2022,
d’aprovar l’encomana de gestió a l’Agència d’Innovació i Desenvolupament de la
Garrota (DinàmiG) la coordinació i gestió del Programa Treball i Formació de les línies
MG52, PRGC i PANP.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària.
Presenta la proposta el Sr. Charles i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=4075.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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8.1. - ACCEPTAR L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DEL CONSELL COMARCAL DE LA
GARROTXA PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN LA GESTIÓ DELS AJUTS EN
MATÈRIA DE REHABILITACIÓ RESIDENCIAL APROVATS PER LA GENERALITAT
DE CATALUNYA EN EL MARC ESTATAL DE RECUPERACIÓ, TRANSFORMACIÓ I
RESILIÈNCIA PER FER FRONT A LA CRISI DERIVADA DE LA COVID-19, I
L’INSTRUMENT DE RECUPERACIÓ NEXT GENERATION UE.
Núm. de referència : X2022025369
Núm. expedient: HA012022000005

El marc general del Pla Estatal de Recuperació, Transformació i Resiliència aprovat el
7 d’octubre de 2020 i posteriorment regulat pel Real Decret Llei 36/2020, de 30 de
desembre, pel qual s’aproven mesures urgents per a la modernització de
l’Administració Pública i per a l’execució del Pla de Recuperació, Transformació i
Resiliència, per fer front a la crisi derivada de la Covid-19 i en el context de l’instrument
de recuperació Next Generation EU, que inclou un Component 2 que té per principal
objectiu activar el sector de la rehabilitació de cara a generar ocupació i activitat i per
tal d’aconseguir una renovació sostenible del parc edificat.
El Reial Decret 853/2021, de 5 d’octubre, pel qual es regulen els programes d’ajut en
matèria de rehabilitació residencial i habitatge social del Pla de Recuperació,
Transformació i Resiliència, preveu en el seu capítol III un programa de suport a les
oficines de rehabilitació que actuïn com a finestreta única en la informació,
l’assessorament, la coordinació i la gestió dels programes d’ajut regulats en el capítol I,
article 2 apartats 3, 4 i 5 del mateix Real Decret. Essent aquests programes: programa
d’ajut a les actuacions de rehabilitació a nivell d’edifici, programa d’ajut a les
actuacions de millora de l’eficiència energètica en habitatges i programa d’ajut a
l’elaboració del llibre de l’edifici existent per a la rehabilitació i la redacció de projectes
de rehabilitació.
El Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa reunit en sessió ordinària el dia 27 de
gener de 2022 va acordar subscriure un conveni amb l’ Agència d’ Habitatge de
Catalunya per a la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial aprovats per
la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla Estatal de recuperació, transformació i
resiliència per fer front a la crisi derivada de la covid-19, i l’instrument de recuperació
Next Generation EU.
L’Ajuntament d'Olot va manifestar la seva voluntat de constituir-se com oficina de
rehabilitació als efectes del Reial Decret 853/2021 de 5 d’octubre i manifesta que
disposa del personal tècnic i administratiu suficient a través de l’Oficina Local
d’Habitatge per realitzar les funcions establertes a la clàusula segona del conveni de
col·laboració amb l’Agència d’Habitatge per a la gestió dels ajuts en matèria de
rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc del Pla
Estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada de la
covid-19, i l’instrument de recuperació Next Generation EU.
L’encàrrec de gestió no comporta la cessió de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici i, per tant, és responsabilitat de l'òrgan,
organisme o entitat pública que l'ha fet dictar els actes o les resolucions de caràcter
jurídic que hi donin suport o en què s'integri l'activitat material concreta objecte de
l'encàrrec. Així mateix es requereix que entre les seves competències estiguin
aquestes activitats i l’encomana ha de respondre a raons d'eficàcia o en aquells casos
en què no es posseeixin els mitjans tècnics idonis per al seu exercici.
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El Consell Comarcal de la Garrotxa ha aprovat per acord del Ple de 12 de maig de
2022 sol·licitar un encàrrec de gestió a l’Ajuntament d’Olot per a la gestió dels ajuts en
matèria de rehabilitació residencial aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc
del pla estatal de recuperació, transformació i resiliència per fer front a la crisi derivada
de la covid-19, i l’instrument de recuperació Next Generation.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Acceptar l’encàrrec de gestió del Consell Comarcal de la Garrotxa per
l’assistència tècnica en la gestió dels ajuts en matèria de rehabilitació residencial
aprovats per la Generalitat de Catalunya en el marc estatal de recuperació
transformació i resiliència, per fer front a la crisi derivada de la Covid-19 i l’instrument
de recuperació Next Generation EU.
SEGON.- Aprovar el corresponent conveni que regula aquest encàrrec.
TERCER.- Facultar a l’alcalde per a la signatura de tota la documentació necessària.
QUART.- Comunicar el present acord al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=4181.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=4313.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=4435.0

Intervé el Sr. Quintana.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=4482.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=4604.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.

Mod ACTS_DP06

9.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 3
Núm. de referència : X2022024688
Núm. expedient: CPG32022000031

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:
22.142.1511.63901
EQUIPAMENT BRIGADA MUNICIPAL
22.160.151.61907
ACT.CLAVEGUERAM SANT ROC
22.140.1532.61902
PAVIMENTS VIES PUBLIQUES BARRIS
22.142.133.61926
RENOVACIÓ SENYALS VIES PÚBLIQUES
22.330.341.480009
SUBVENCIÓ CLUB CICLISTA OLOT INFANTIL
22.142.1532.61914
RENOVACIÓ EQUIPAMENTS VIES PÚBLIQUES
22.142.1650.221120 MATERIAL TÈCNIC ENLLUMENAT
22.142.165.61927
RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC
Generació de crèdit:
22.400NG.333.63214 ADEQUACIO EQUIP. TEATRE NEXT GENERATION
22.400NG.3321.62900 FONS BIBLIOGRAFIC BIBLIOTECA M.V.NEXT G.
TOTAL APLICACIONS DE FONS
ORÍGENS DE FONS:
Transferència de crèdit:
22.142.912.226992
CIUTAT DELS DETALLS
22.140.160.210002
CLAVEGUERAM I SANEJAMENT
22.140.134.61912
SENYALITZACIÓ VIES PÚBLIQUES
22.140.1512.61909
ACTUACIONS BARRIS
22.142.133.221991
SUBMINISTRAMENT SENYALS VIES PÚBLIQUES
22.100.912.480026
TRANSFERÈNCIES ALCALDIA
22.142.1511.227990 SERVEIS I OBRES
22.142.1532.210000 CONSERVACIÓ VIES PÚBLIQUES
22.142.165.221005
ALTRES DESPESES ENLLUMENAT
22.142.165.210001
CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC
Generació de crèdit:
22.NG.79703
SUBVENCIO EQUIPAMENT TEATRE NEXT GENERATION
22.NG.79702
SUBVENCIO FONS BIBLIOGRAFIC NEXT GENERATION
TOTAL ORÍGENS DE FONS
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13.875,65
18.000,00
19.290,46
14.921,03
4.500,00
10.000,00
3.000,00
8.835,99
105.606,00
2.200,00
200.229,13

13.875,65
18.000,00
18.040,46
1.250,00
14.921,03
4.500,00
5.000,00
5.000,00
10.000,00
1.835,99
105.606,00
2.200,00
200.229,13

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
Operació

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despeses

99999

200229.13

SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

CC
5
000

CC
6
000

CC
5
000

CC
6
000

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=4798.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=4927.0

Intervé el Sr. Mir.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=4977.0

Intervé la Sra. Suescun.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5011.0

Intervé la Sra. Torras.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5020.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
10.1. - APROVAR LES ADDENDES NÚM. 10, 11, 12,13, 14, 15, 16 I 17 DEL PLA
ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2022
Núm. de referència : X2022024731
Núm. expedient: CPG12022000006

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 10 del Pla Estratègic de subvencions exercici
2022:
Proposar una subvenció nominativa a favor de l’Associació de Cervesa Artesana de la
Garrotxa, amb NIF G55285605, per tal de col·laborar en el finançament de la Fira de
Cervesa Artesana a Olot i habilitar crèdit pressupostari amb una dotació de 14.000.euros.
Operaci
ó
200220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

99999

14000

SUBVENCIO ASSOCIACIO DE LA
CERVESA ARTESANA GARRTOXA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

Segon.- Aprovar l’addenda número 11 del Pla Estratègic de subvencions exercici
2022:
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Proposar una subvenció nominativa a favor de l’Associació Olot Fotografia, amb NIF
G17560517, per tal de col·laborar en el finançament de la XIV Biennal Olot- Fotografia
i habilitar crèdit pressupostari amb una dotació de 16.000.- euros.
Operaci
ó
200220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

99999

16000

SUBVENCIO OLOT FOTOGRAFIA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

CC
5
000

CC
6
000

CC
5
000

CC
6
000

CC
5
000

CC
6
000

CC
5
000

CC
6
000

CC
5
000

CC
6
000

Tercer.- Aprovar l’addenda número 12 del Pla Estratègic de subvencions exercici
2022:
Proposar una subvenció nominativa a favor de RCR Bunka Fundació Privada, amb NIF
G55170328, per tal de col·laborar en el finançament de l’RCR Summer Workshop i
habilitar crèdit pressupostari amb una dotació de 20.000.- euros.
Operaci
ó
200220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

99999

20000

SUBVENCIO RCR BUNKA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

Quart.- Aprovar l’addenda número 13 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022:
Proposar una subvenció nominativa a favor de LLUERNIA ASSOCIACIO CULTURAL
LLAC, amb NIF G55180871, per tal de col·laborar en el finançament del Festival
Lluernia i habilitar crèdit pressupostari amb una dotació de 60.000.- euros.
Operaci
ó
200220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

99999

60000

SUBVENCIO LLUERNIA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

Cinquè.- Aprovar l’addenda número 14 del Pla Estratègic de subvencions exercici
2022:
Proposar una subvenció nominativa a favor del CENTRE CATÒLIC , amb NIF
V17118233, per tal de col·laborar en el finançament del campament reial, la cavalcada
de reis i la secció dramàtica de l’entitat i habilitar crèdit pressupostari” amb una
dotació de 32.000.- euros.
Operaci
ó
200220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

99999

32000

SUBVENCIO CENTRE CATOLIC

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

Sisè.- Aprovar l’addenda número 15 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022:
Proposar una subvenció nominativa a favor del CLUB CICLISTA INFANTIL OLOT ,
amb NIF G17309899, per tal de col·laborar en el finançament de la” Klàssica” prova de
ciclisme de carretera en categoria Elit i Sub23 i habilitar crèdit pressupostari amb una
dotació de 4.500.- euros.
Operaci
ó
200220

Referència
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Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

99999

4500

SUBVENCIO
CLUB
INFANTIL OLOT

CICLISTA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

Setè.- Aprovar l’addenda número 16 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022:
Proposar una subvenció nominativa a favor del CLUB PATINATGE OLOT , amb NIF
G17380981, per tal de col·laborar en el finançament de la seva participació en els
campionats d’Europa i mundial i habilitar crèdit pressupostari amb una dotació de
15.000.- euros.
Operaci
ó
200220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

99999

15000

SUBVENCIO
OLOT

CLUB

PATINATGE

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

CC
5
000

CC
6
000

CC
5
000

CC
6
000

Vuitè.- Aprovar l’addenda número 17 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2022:
Proposar una subvenció nominativa a favor del CLUB VOLEI OLOT , amb NIF
G17153164, per tal de col·laborar en el finançament per la participació del seu equip
sènior masculí en la Lliga de Primera Divisió Nacional que depèn de la RFEVB i
habilitar crèdit pressupostari amb una dotació de 4.000.- euros.
Operaci
ó
200220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

99999

4000

SUBVENCIO CLUB VOLEI OLOT

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5262.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5362.0

Intervé el Sr. Mir.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5417.0

Intervé la Sra. Suescun.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5461.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5507.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 15 vots a favor (10 JxCAT i 5 ERC), 3
vots en contra (3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
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CC
4
001

11.1. - CONVALIDAR SUBVENCIÓ ADQUISICIÓ DE LLIBRES BIBLIOTECA MARIÀ
VAYREDA.
Núm. de referència : X2022001853
Núm. expedient: SCU12022000001

Convalidar el decret aprovat amb data 14 d’abril de 2022 relatiu a l’acceptació de
subvenció de llibres destinats a les biblioteques del sistema de lectura pública de
Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation UE:
“En relació a l’expedient SCU12022000001 d’acceptació de subvenció per a
l’adquisició de llibres destinats a les biblioteques del sistema de lectura pública de
Catalunya amb càrrec als Fons Next Generation, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada per la Generalitat de Catalunya, amb
destinació a l’adquisició de libres per la biblioteca Marià Vayreda amb càrrec als Fons
Next Generation, per un import de 2.200,00 euros.
Segon.- Agrair a la Generalitat de Catalunya, la concessió de l’esmentada subvenció.
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde per signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient.
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut
d’aquesta subvenció al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022
NG400 79702 SUBV. FONS BIBLIOGRAFIC NEXT GENERATION.”
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5683.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
11.2. - CONVALIDAR SUBVENCIÓ MODERNITZACIÓ I GESTIÓ
INFRAESTRUCTURA ARTS ESCÈNIQUES I MUSICALS.
Núm. de referència : X2022005663
Núm. expedient: SCU12022000002

Convalidar el decret aprovat amb data 12 de maig de 2022 relatiu a l’acceptació de
subvenció de modernització i gestió d’infraestructures d’arts escèniques i musicals
fons NEXT GENERATION UE que es detalla:

Mod ACTS_DP06

“En relació a l’expedient SCU12022000002 d’acceptació de subvenció de
modernització i gestió d’infraestructures d’arts escèniques i musicals fons NEXT
GENERATION UE, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pels fons europeus en el marc del projecte
NEXT GENERATION UE, amb destinació a la modernització i adequació a la
normativa dels equipaments escenotècnics i del sistema d’àudio, per import de
105.606,00 euros.
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA la gestió de l’esmentada
subvenció atorgada pels fons europeus en el marc del projecte NEXT GENERATION
UE.
Tercer.- Cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea instructora de
l’expedient, la qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis
d’Intervenció als efectes de fiscalització.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde a signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient.
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut
d’aquesta subvenció al pressupost d’Ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022
NG400 79703 SUBV. EQUIPAMENT TEATRE NEXT GENERATION.”
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5683.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
11.3. – ACCEPTACIÓ SUBVENCIÓ PER L’ACTUALITZACIÓ CORRESPONENT AL
CARRIL BICI DE L’AV. GIRONA I CTRA. DE LES TRIES FONS NEXT
GENERATION 2022
Núm. de referència : X2021046037
Núm. expedient: SUR12021000008

En relació a l’expedient SUR12021000008 d’acceptació de subvenció per l’actuació
corresponent al carril bici de l’Av. Girona i Ctra. de les Tries fons NEXT GENERATION
UE 2022, s’acorda:
Primer.- Acceptar la subvenció atorgada pels fons europeus en el marc del projecte
NEXT GENERATION UE, amb destinació a l’actuació corresponent al carril bici de
l’Av. Girona i Ctra. de les Tries, per un import de 274.372,91 euros.
Segon.- Agrair a la GENERALITAT DE CATALUNYA la gestió de l’esmentada
subvenció atorgada pels fons europeus en el marc del projecte NEXT GENERATION
UE.
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Tercer.- cuidarà de la gestió de la subvenció que s’esmenta l’àrea de l’expedient, la
qual donarà compte de les incidències que hi puguin haver als serveis d’Intervenció als
efectes de fiscalització.
Quart.- Manifestar que l’Ajuntament d’Olot es troba al corrent de les seves obligacions
tributàries amb Hisenda Estatal i de les seves prestacions amb la Tresoreria de la
Seguretat Social.
Cinquè.- Facultar al Sr. Alcalde a signar qualsevol document que sigui necessari
vinculat amb l’expedient.
Sisè.- Que el departament de comptabilitat i pressupostos anoti el dret reconegut
d’aquesta subvenció al pressupost d’ingressos de l’Ajuntament a la partida 2022 NG
79701 SUBVENCIÓ BICICARRIL NEXT GENERATION.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5683.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5757.0

Intervé el Sr. Quintana.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5818.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=5950.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
12.1. - DECLARAR DESERTA LA LICITACIÓ DEL CONTRACTE DE LA
CONCESSIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I NETEJA VIÀRIA DE
LA CIUTAT D’OLOT
Núm. de referència : X2021033973
Núm. expedient: CCS12021000055

Antecedents
En data 22 de juliol de 2021, el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar iniciar
l’expedient administratiu per la contractació de la concessió de serveis de recollida de
deixalles i neteja viària de la ciutat d’Olot, mitjançant procediment obert, subjecte a
regulació harmonitzada.
En tractar-se d’un contracte amb un període de recuperació de la inversió superior a
cinc anys, i procedir la revisió de preus, en la mateixa sessió es va acordar sol·licitar a
cinc operadors econòmics ─proposats pels tècnics i director del Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública Sigma─ per tal d’elaborar l’estructura de costos i proposar la
fórmula de revisió de preus, sotmetre-la a informació pública i posteriorment remetre-la
al Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya.
En data 23 de desembre de 2021, el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar aprovar
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l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions
tècniques, i es va convocar licitació.
En data 17 de gener de 2022 es va publicar la licitació al Diari Oficial de la Unió
Europea (DOUE), i en data 12 de gener de 2022 es va publicar al Perfil del
Contractant de l’Ajuntament d’Olot.
El termini de presentació d’ofertes va finalitzar el dia 7 de febrer de 2022 a les 14 h.
En data 8 de febrer es va fer la Mesa de Contractació per a l’obertura del Sobre A,
corresponent a la documentació administrativa, i comprovat que les dues ofertes
presentades havien presentat la documentació d’acord amb el que s’establia al plec de
clàusules administratives particulars, acordà admetre a la licitació les següents
empreses:
-

UTE FCC MA – AREMA OLOT
UTE URBASER – IGFA

En data 10 de febrer de 2022 es va reunir la Mesa de Contractació per obrir, en acte
públic, el sobre B, corresponent als criteris avaluables mitjançant judici de valor.
La Mesa de Contractació es reuní en sessió privada en data 16 de maig de 2022, per
tal de donar compte de l’informe de valoració dels criteris avaluables mitjançant judici
de valor de les ofertes presentades per la licitació, emès pels serveis tècnics del
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública Sigma, en el qual s’informava que cap de les
dues ofertes presentades havia assolit la puntuació mínima necessària establerta en la
clàusula 19 Criteris d’adjudicació, del plec de clàusules administratives particulars (de
25 punts sobre un total de 49 punts), per tal de passar a la següent fase de licitació.
Per aquest motiu, la Mesa va acordar elevar a aprovació del Ple municipal la proposta
de declarar deserta la licitació, revisar el preu del contracte; elaborar uns nous plecs
tècnics i administratius; sol·licitar novament a cinc operadors econòmics del sector que
remetessin la seva estructura de costos per tal de proposar una nova fórmula de
revisió de preus i sol·licitar el preceptiu informe al Comitè de Preus de Contractes de la
Generalitat de Catalunya; i convocar una nova licitació.
Fonaments jurídics
Pel que fa a la procedència de la revisió de preus, l’article 103.2 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).
Els plecs de clàusules administratives particulars hauran d’establir el dret a revisió
periòdica i predeterminada de preus i fixaran la fórmula de revisió a aplicar, d’acord
amb el que estableix l’article 103 de la LCSP, i en particular els apartats 3 a 5.
Pel que fa a la fórmula de revisió de preus aplicable, serà d’aplicació el Reial Decret
55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la llei 2/2015, de 30 de març, de
desindexació de l’economia espanyola, que estableix a l’article 9.3 que per determinar
la fórmula de revisió de preus aplicable, en els contractes amb un preu igual o superior
a cinc milions d’euros, l’òrgan de contractació ha d’incloure a l’expedient de
contractació un informe preceptiu valoratiu de l’estructura de costos, emès pel Comitè
de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya, i a aquestes efectes, l’òrgan
de contractació ha de:
a) Sol·licitar a cinc operadors econòmics del sector la remissió de la seva estructura de
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costos.
b) Elaborar una proposta d’estructura de costos de l’activitat. Per a això ha d’utilitzar,
sempre que sigui possible, la informació de les respostes que rebi dels operadors
econòmics que esmenta la lletra anterior.
c) Sotmetre la seva proposta d’estructura de costos a un tràmit d’informació pública
per un termini de 20 dies. En cas que es presentin al·legacions en el tràmit
esmentat, l’òrgan de contractació n’ha de valorar l’acceptació o el rebuig de manera
motivada en la memòria.
(...)
d) Remetre la seva proposta de costos al Comitè Superior de Preus de Contractes de
l’Estat (...)
En el cas de les comunitats autònomes i de les entitats locals, així com dels
organismes i les entitats que en depenen, aquest informe es pot sol·licitar a l’òrgan
autonòmic consultiu en matèria de contractació pública, si n‘hi ha. (...)
Vist que en l’informe NI022021001750, emès pels serveis tècnics del Consorci de Medi
Ambient i Salut Pública Sigma, entre d’altres,es
proposaven cinc operadors
econòmics del sector a qui remetre la consulta de la seva estructura de costos, per tal
de determinar la fòrmula de revisió de preus.
Article 146.3 de la LCSP pel que fa al llindar de la puntuació del conjunt dels criteris
qualitatius per continuar en el procés selectiu, i clàusula 19 Criteris d’adjudicació, del
plec de clàusules administratives particulars de la licitació.
Vistos els antecedents, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- DECLARAR DESERT l’expedient administratiu de la licitació per a la
contractació de la concessió de serveis de recollida de deixalles i neteja viària de la
ciutat d’Olot, mitjançant procediment obert, subjecte a regulació harmonitzada
(expedient CCS12021000055).
Segon.- Traslladar aquest acord als serveis tècnics municipals d’aquest Ajuntament
per tal que procedeixin a elaborar un nou plec de prescripcions tècniques, en el qual
es quantifiqui el preu del contracte, i disposar que s’elaborin els corresponents plecs
de clàusules administratives, per iniciar una nova licitació del contracte.
Tercer.- Establir que els serveis tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública
Sigma informaran novament sobre els estudis de costos de la licitació, i a aquest
efecte, se sol·licitarà a cinc operadors econòmics del sector ─els que es proposaven
en l’informe NI022021001750─ per tal que remetin al seva estructura de costos; per
determinar la fórmula de revisió de preus de la nova licitació, d’acord amb el
procediment establert.
Els cinc operadors econòmics del sector a qui es trametrà la sol·licitud, són:

Quart.-
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Publicar la present resolució al Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot,

als efectes de donar publicitat a la declaració de desert de l’expedient
CCS12021000055, d’acord amb el que estableix l’article 63.3 de la LCSP.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=6048.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=6153.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=6184.0

Intervé la Sra. Barnadas.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=6237.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=6374.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=6457.0

Intervé la Sra. Barnadas.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=6507.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (10 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2abstencions (2 CUP).
13.1. - 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.- PROPOSANT APROVAR PROVISIONALMENT
Núm. de referència : X2021056751
Núm. expedient: UPL12021000012

Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 18 de novembre de
2021, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la 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, redactada per
Quim Gallart i Figueras, en data novembre de 2021.
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 núm. 237
de 14 de desembre de 2021, al Diari de Girona de 8 de desembre de 2021 i al etauler.
Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 19 d’abril de 2022 conforme al qual
informa favorablement l’aprovació provisional i estableix que havent-se exposat al
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públic sense que es presenti cap al·legació en contra, es varen sol·licitar informes a la
Direcció General de Comerç (emès en sentit favorable), al Departament de Cultura
(emès en sentit favorable amb la recomanació arquitectònica de revisar el paràmetre
de longitud míni9ma de 14 m que s’estableix al sector nord-est amb clau VE, i amb la
condició que els projectes que es derivin de la modificació en els àmbits 1 i 2 i afectin
el subsol es facin amb control arqueològic prèvia autorització de la Direcció General
del Patrimoni Cultural) i a l’Agència Catalana de l’Aigua, qui informa al respecte en el
següent sentit:
1.- Que no es produeixen desbordaments en cas d’avingudes del Fluvià amb 500 anys
de període de retorn en els terrenys de l’àmbit 1 “Can Jombi”, i que les noves zones
destinades a ús residencial i a Volumetria específica no són inundables. 2.- Que en els
àmbits 1 de “Can Jombi” i de l’àmbit 2La Cooperació Fabril o Taller de Sants”, els usos
serien els administratius i no serien admissibles els destinats a biblioteques, museus,
centres culturals i cívics, esglésies, considerats com a “usos de pública concurrència”.
3.- Es definirà constructivament la proposta d’anivellament dels terrenys de la franja de
zona verda, situada entre el límits sud i el carrer Josep Maria Folch i torres, la qual
haurà d’integrar, sense modificar, el mur paral·lel al carrer que correspon a la
infraestructura de protecció històrica del terrenys del marge dret del riu Fluvià, on hi
havia edificat el conjunt industrial existent en l’àmbit. 4.- Es delimitarà una reserva de
sòl i pressupost per a la instal·lació d’un sistema de depuració propi , no necessari en
el cas que l’ens gestor de la xarxa de sanejament permeti la connexió directa a la
xarxa. 5.- Es remetrà el projecte d’urbanització a l’ACA.
Incorporades les anteriors prescripcions al document, aquest es pot aprovar
provisionalment.
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 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.
SEGON.- TRAMETRE l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona del
Departament de la Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori 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/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=6586.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=6863.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7073.0
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Intervé el Sr. Quintana.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7157.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7328.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7534.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7549.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7580.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7612.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7645.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7669.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7672.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7729.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7930.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7944.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7948.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=7951.0
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Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=8025.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=8032.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=8064.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 10 vots a favor (10 JxCAT), 3 vots en
contra (3 PSC) i 7 abstencions (5 ERC i 2 CUP).
14.1. - MOCIÓ PER LA MODERNITZACIÓ I MUNICIPALITZACIÓ DEL TPO A OLOT
Núm. de referència : X2022025320
Núm. expedient: SG022022000006

El ple de l’Ajuntament d’Olot del mes de novembre del 2018 va aprovar la creació de
la Comissió Informativa Específica a partir de l’article 58 apartats 1 i 2 del Reglament
Orgànic Municipal, que tenia l’encàrrec de recollir la informació sobre el servei de
transport públic d’Olot, que fos participada per tots els grups municipals i que també
comptés amb el suport tècnic dels serveis tècnics de l’Ajuntament, així com amb
representació de l’empresa concessionària del servei. Així mateix, la Comissió havia
d’emetre un informe en forma de dictamen o recomanació sobre el servei de
transport públic d’Olot en què es recollissin les conclusions a què havien arribat els
seus membres sobre la qualitat, el cost econòmic del servei i fins i tot la viabilitat del
servei. Aquell informe havia de ser portat al ple municipal per a la seva ratificació a fi
d’aconseguir un acord municipal d’accions a emprendre a favor d’un transport públic
urbà sostenible, tant mediambientalment com econòmicament i socialment. Tot
aquest procés es va dur a terme i l’informe va arribar al ple municipal a principis del
2019, però l’equip de govern d’aleshores i l’actual han impedit qualsevol proposta o
demanda de tirar endavant les seves conclusions, que eren:

1. El TPO realitza una funció social, no només pel servei de línia regular
urbana,sinó també com a servei escolar en hores lectives.

2. Les modificacions que s’han anat introduint al llarg del temps de la
concessió han suposat beneficis i perjudicis; entre els beneficis, destaca
el nou servei a l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa, mentre que entre
els perjudicis destaca l’augment del període de concessió fins al 2025 i, per
tant, l’augment dels anys en què haurem d’afrontar el dèficit tarifari (al voltant
de 205 milions d’euros més).

3. La comparativa amb altres ciutats o les propostes que es fan des del
Pla de Mobilitat Urbana no serveixen per introduir elements de millora que
evitin canvis en la concessió perquè qualsevol reducció del cost per habitant
o qualsevol millora a introduir, provocarien la reacció de la concessionària
de demanar, en compliment del ple de clàusules del 2007, introduir
modificacions en el període de concessió i enla quantia del dèficit tarifari.

4. Per tant, plantejar-se qualsevol altra modificació dels termes de la
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concessió, ja sigui a partir de les propostes de millora que fa la
concessionària o que es poguessin proposar des de l’Ajuntament,
suposarien un nou recalculament del dèficit tarifari i un nou
allargament de la concessió. A més, segurament suposaria haver de
substituir els vehicles actuals, que hauran tingut el 2025 una vida útil de 19
anys. També, i segons la sisena clàusula del plec del 2007, tampoc es
podrien ordenar modificacions en el servei, ja que automàticament l’empresa
concessionària diria que hi ha una repercussió econòmica en l’equilibri
econòmic de la concessió.

5. De la mateixa manera, l’Ajuntament té uns drets que passen pel rescat de
la concessió, la supressió del servei i l’extinció del contracte per
qualsevol de les clàusules previstes a l’ordenament, però segurament
s’enfrontaria a una demanda judicial per part de la concessionària que
reclamaria els seus drets en virtut d’una concessió atorgada; en canvi, com
a Ajuntament sí que té el dret de fiscalitzar la gestió del concessionari,
per la qual cosa es poden realitzar inspeccions i dictar ordres per tal de
mantenir o restablir la prestació adequada, així com l’obligació de la tasca
inspectora i de control que es presta el servei de la concessió.
En virtut d’aquestes conclusions, fem un seguit de recomanacions:

1. Que s’exhaureixi el període d’explotació del servei per part de la
concessionària,sense cap modificació de la concessió, fins al 2025, tal i com
estableix la modificaciófeta el 2015.

2. Que els serveis tècnics i econòmics de l’Ajuntament estudiïn durant el
proper mandat la remunicipalització dels serveis que actualment està
oferint el TPO, atenent el seu caràcter de servei públic, però també tenint
en compte altres elements com ara la seva sostenibilitat econòmica i
mediambiental.
Que, també, els serveis tècnics i econòmics de l’Ajuntament estudiïn
durant el proper mandat la possibilitat d’incloure en la descripció del futur
servei la conurbació que va des de les Preses a Sant Joan les Fonts, de
manera que es complementi el servei de bus transversal i ajudi a reduir el
dèficit tarifari, a través de mancomunar el servei amb els respectius
ajuntaments.

3. Que, també, els serveis tècnics i econòmics de l’ajuntament estudiïn
durant el proper mandat la possibilitat de segregar el transport de
viatgers del transport d’alumnes amb NEE, a fi de determinar si així es
pot millorar el servei de viatgers i la seva viabilitat econòmica, mentre que el
transport d’alumnes NEE pugui ser assumit parcialment per l’Ajuntament o el
Consell Comarcal i la resta per la subvenció del departament d’educació o
d’alguna altra institució (Diputació de Girona).

4. Que, en virtut dels drets de l’Ajuntament, es fiscalitzi la gestió de la
concessionària, a través de recomptes de viatgers, manteniment de la
prestació adequada, enquestes de satisfacció dels usuaris i, perquè no, la
inspecció i elcontrol de la qualitat i els costos del servei.
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5. Que el servei de transport urbà d'Olot no pot restar aliè a la mobilitat de tota
la ciutat; per la qual cosa, cal tenir-lo en compte per a l'actual i la futura
mobilitat de la ciutat. Amb l’elaboració d'un pla de mobilitat per la nostra
ciutat adaptat a la realitat actual i futura, e interrelacionada amb altres mitjans
de transport personals com el VMP o alternatius
com
el
Tren-Tram
Olot-Banyoles-Girona.
Pla
que
no hauria d'estar pensat només
des d'un punt de vista d'ordenar la mobilitat sinó des d'introduir el
concepte de decreixement i la necessitat urgent de la reducció de les
emissions de CO2

6. Que s'estudiï la necessitat de modernitzar la flota de vehicles del servei,
buscantque siguin el menys contaminants possibles en consum, construcció
i manteniment. I que s'adeqüin a la mobilitat que es projecta pel futur de la
ciutat i el món que ens envolta.

7. estudi i elaboració d'un pla de parades d'acord amb les activitats i horaris
que es fan als polígons industrials per tal que les persones treballadores de
les empreses que s'hi ubiquin puguin tenir l'opció d'anar-hi amb transport
públic. i que els costos d'aquest transport sigui mínim o fins i tot gratuït.
Per altra banda, diferents iniciatives ciutadanes s’han mobilitzat a la nostra ciutat
exigint un canvi en la mobilitat urbana. Així, “veïns de l’Avinguda Sant Jordi” fa
temps que reclamen la necessitat de la pacificació de l’Avinguda Sant Jordi i el
carrer Portbou d’Olot; ja l’octubre del 2020 van presentar al ple municipal una moció
per demanar restriccions de trànsit pesant, que va ser desestimada, i al cap d’un
any va decidir bloquejar des de la pujada de la Solfa l’accés a Olot exigint el
replantejament de la mobilitat per apaivagar els efectes de tantes aturades i
arrencades. La negociació amb Teisa per a repartir els centenars de trajectes
logístics diaris per altres carrers de la ciutat d’Olot, l’arranjament del Pont del
Consum per millorar la seguretat del vianants i que es troba molt proper a l’escola
Bisaroques, la de trobar fórmules per restringir el trànsit dels vehicles de més de 9t
també pels carrers dels barris afectats, la de negociar amb l’escorxador que els
camions buits de porcs no tornin a passar pel tram, la d’intensificar els controls
davant les constants infraccions i de col·locar radars (el trànsit nocturn duplica i
triplica els límits), la d’augmentar la senyalització horitzontal i vertical, la de millorar
i ampliar les “defenses verdes”, la d’adreçar les molestes tapes de subministrament,
que fan botar els vehicles pesants i malmeten habitatges i calçada, la d’incrementar
la neteja...”.
Així mateix, l’Ecotaula d’Entitats de la Garrotxa també ha aparegut per reclamar
mesures concretes i efectives per reduir el volum de trànsit que circula per la nostra
comarca i, és clar, per la ciutat d’Olot i així augmentar la salut de tots els garrotxins.
I en aquest sentit, reclamen a l’Ajuntament d’Olot i al Consell Comarcal de la
Garrotxa “la redacció d’un Pla de Mobilitat Comarcal, potenciar un transport públic
que compleixi amb la normativa EUROP d’anticontaminació, la creació de més
carrils bici, racionalitzar els horaris de les indústries per facilitar l’ús del transport
públic, la prohibició del pas de camions d’alt tonatge pels carrers urbans d’Olot,
resoldre la construcció d’infraestructures respectant els estudis d’impacte i la
pacificació del trànsit als nuclis entre d’altres, com la pacificació del trànsit davant
els centres educatius o la creació d’aparcaments a les entrades i sortides dels
municipis”. Tot plegat és necessari segons els membre de l’Ecotaula d’Entitats de la
Garrotxa per avançar cap un model de comarca sostenible, millorar la qualitat de
vida dels veïns i no malmetre més el paisatge.
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I en aquest mateix sentit, l’Ajuntament d’Olot va dissenyar “l’Olot Pedala”, un
procés participatiu per redactar el Pla de foment de la bicicleta i els vehicles de
mobilitat personal (VMP) a Olot, com a estratègia per potenciar la mobilitat
sostenible i l’ús de la bicicleta i d’altres vehicles de mobilitat personal en els nostres
desplaçaments quotidians. Segons el projecte, “l’objectiu que ens impulsava era
avançar cap a una ciutat amable on moure’ns amb bicicleta o a peu estigués a
l’abast de tothom i fos més fàcil i segur”. Així, s’han volgut definir actuacions que
s’haurien de fer per fomentar l’ús d’aquests vehicles entre la ciutadania, com ara
millorar les infraestructures, actuacions de pedagogia i campanyes de
conscienciació, i revisió i actualització del marc normatiu, és a dir, de l’Ordenança
Municipal de Circulació.
També constatar que hi ha algunes escoles d’Olot que s’han adherit al moviment
“Revolta Escolar” que va sorgir per posar de relleu la problemàtica de la
contaminació a l’entorn de les escoles. Una problemàtica, que tal i com s’expressa
al seu manifest, posa en risc la salut, el benestar i fins i tot la vida de les persones
més vulnerables: els infants i joves de la nostra ciutat. Aquest moviment reclama
dels polítics una reacció urgent i contundent a aquesta realitat. Es demanen accions
per aconseguir que les sortides dels infants de les escoles siguin segures (sense
risc d’atropellament) i evitant les aglomeracions i sense fum, contaminació de l'aire
ni soroll. I es demanen canvis immediats, no al 2030 ni a la propera legislatura.
Tots aquests moviments i aquesta presa de consciència de la ciutadania, entitats i
formacions polítiques que la mobilitat és un dels grans problemes de les nostres
ciutats del segle XXI, causant de la contaminació de l’aire, l’aigua i el sòl, causa
directa també de moltes malalties i trastorns, no han tingut, però, i encara, una
traslació en accions directes i concretes per part de l’administració més propera al
ciutadà, que és l’Ajuntament d’Olot.
Per això presentem en aquest ple els següents acords:

1. Que no es prorrogui l’actual concessió del transport públic d’Olot quan
aquesta s’exhaureixi l’any 2025.

2. Que es redacti, per part dels equips tècnics i econòmics de l’Ajuntament, un
informe detallat d’avaluació del servei prestat i dels beneficis i perjudicis per
a l’administració i els usuaris, tant a nivell tècnic com econòmic, durant el
període de vigència de la concessió de TPO.

3. Que s’elabori un estudi sobre la viabilitat tècnica i econòmica del servei de
transportpúblic d’Olot que contingui, com a mínim, la següent informació:
o Costos del contracte externalitat.

o Estudi comparatiu de què hagués costat la gestió publica.
o Avaluació dels beneficis socials de l’externalització.
o Comptabilització del benefici empresarial.
o Valoració de la viabilitat tècnica, econòmica i jurídica de la
sevamunicipalització.

o Estat de la flota, consum actual i possibilitat de millorar el mateix.
o Valoració de possibles subencions per treballadors de poligons
industrialsper incentivar el us del transport public municipal.
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4. Que l’informe i l’estudi estiguin a disposició dels diferents grups
municipals en untermini màxim de 6 mesos a comptar a partir d’avui.

5. Que es convoqui posteriorment un ple extraordinari abans d’acabar aquest
any en virtut de l’article 24 del Reglament Orgànic Municipal (ROM), ja sigui
a través d’una convocatòria de l’alcalde (art. 24.2) o bé a través de la petició
per escrit i signada d’una quarta part dels regidors quinze dies hàbils
després que sigui sol·licitada (art. 24.3), en què es tracti com a únic punt de
l’ordre del dia la remunicipalització del servei de transport públic d’Olot. Per
aquest ple, els diferents grups municipals disposaran, tal i com també
disposa l’article 24.3 del ROM, de la documentació que va generar la
Comissió Informativa Específica, així com l’informe detallat d’avaluació del
servei prestat i l’estudi sobre la viabilitat tècnica i econòmica del servei de
TPO.
Presenta la moció el Sr. Bosco i en llegeix els acords.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=8199.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=8575.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=8701.0

Intervé la Sra. Barnadas.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=8780.0

Intervé el Sr. Arbós.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=8884.0

Intervé el Sr. Bosco.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=9337.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=9494.0

Intervé el Sr. Arbós.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=9544.0

Intervé la Sra. Barnadas.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=9705.0

Intervé el Sr. Bosco.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=9815.0
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Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=9905.0

Es produeix un empat amb 10 vots a favor (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP) i 10 vots en contra
(10 JxCAT). Persistint l’empat en una segona votació es desestima amb el vot de
qualitat de l’alcalde.
15.1.- PRECS I PREGUNTES
NOTA INFORMATIVA CASTELLÀ
Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=9997.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11005.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11081.0

RECÀRREC 50% D'IBI HABITATGES BUITS
Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=9997.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11108.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=12368.0

INCIDÈNCIES AV. SAN JORDI
Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=9997.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11915.0

DECRET CIRCULACIÓ CTRA. DE LES FEIXES
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10451.0

Intervé el Sr. Arbós.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11837.0

PLA PARCIAL ZONA DE LES COLS
Intervé el Sr. Guix.
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Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10451.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11005.0

VESSAMENTS AIGÜES FECALS PG. DE LA PUDA
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10451.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11915.0

RESIDÈNCIA ESTUDIANTS A OLOT
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10451.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11915.0

PLA DE MANTENIMENT APARCAMENTS
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10451.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11915.0

APARCAMENT CAMPS DEL MORROT
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10451.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11005.0

MANTENIMENT PTGE. DEL CINEMA COLÓN
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10451.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11005.0

BUS TRANSVERSAL / MARQUESINES PARADES AUTOBÚS
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10451.0
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Intervé el Sr. Arbós.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11837.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11005.0

BAIXA LABORAL OFICINA HABITATGE
Intervé la Sra. Gamouchi
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10778.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11005.0

SISTEMA D'ESTALVI DE L'ENLLUMENAT NADALENC
Intervé el Sr. Granados.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10796.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11915.0

MANTENIMENT DEL PAVELLÓ DE BANY TUSSOLS BASIL
Intervé el Sr. Granados.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10796.0

Intervé el Sr. Güell.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11005.0

PROJECTES RECONVERSIÓ D'USOS PLAÇA DE BRAUS
Intervé el Sr. Granados.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=10796.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480854e630180db2053240009?startAt=11915.0
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a dos quarts de deu 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

