ACTA NÚM.7
EL DIA 16 DE JUNY DE 2022
1A CONVOCATÒRIA

A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 16 de juny 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), 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 del regidor Sr. Jordi Güell i Güell i de la regidora
Sra. Anna Barnadas i López.
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 19 de maig de 2022.
Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=208.0

2. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde inicia el ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de juny. Dona la
benvinguda a les regidores i regidors i dona compte de les felicitacions i dels condols
des de l’anterior plenari celebrat el mes de maig.
En primer lloc, destaca l’augment dels actes que tenen lloc cada cap de setmana a
la ciutat. Subratlla la importància de la feina feta per les associacions de veïns i les
diferents entitats que organitzen activitats i que ens permeten recuperar un dels trets
distintius de la ciutat.
Precisament, bona part d’aquests actes s’han programat amb l’arribada del bon temps
i molts d’ells amb el final de curs. Aprofitant aquests últims dies de classes el Sr.
Alcalde fa un agraïment a la direcció, professorat, alumnat per l’esforç que un any més
han hagut de fer per tirar endavant les classes. També a tots els alumnes que aquesta
setmana han fet la selectivitat i, per tant, estan a punt d’iniciar una nova etapa a la
Universitat.
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Encara en l’àmbit educatiu, el Sr. Alcalde proposa fer arribar la felicitació del Ple a
l’Institut Garrotxa que ha rebut dos premis IMPULS FP, un a la categoria a la Innovació
en el Treball i l’altre en la categoria de grau mitjà d’emprenedoria. També ha recollit un
premi el PTT Garrotxa en la modalitat excel·lència en un projecte realitzat amb l’Escola
Oficial d’Idiomes d’Olot. Per cert, l’Alcalde recorda que aquest divendres s’inaugurarà
a Can Trincheria l’exposició dels 25 anys del PTT i anima a tothom a anar-la a veure.
El Sr. Alcalde proposa fer arribar una altra felicitació del Ple als responsables
d’INNOVAC. Acaba de ser reconegut amb el certificat Gold Label que atorga
l’European Secretariat for Cluster Analysis, el reconeixement més prestigiós a escala
global en l’àmbit dels clústers i que certifica l’excel·lència en la gestió d’aquestes
organitzacions. L’enhorabona per la feina feta.
Una altra felicitació del Ple és per a l’empresa Transports Minguet que aquest cap de
setmana ha celebrat els actes del centenari.
El Sr.Alcalde subratlla el premi que acaba de rebre la reactivació de la Plaça del
Carme. Aquesta acció del PIAM del Nucli Antic -obra d’Eduard Callís i Guillem Moliner
(Unparelld’arquitectes)- ha guanyat el Premi FAD en la categoria de Ciutat i Paisatge i
també ha recollit el Premi FAD del Jurat i d’Opinió. Aquest dimarts al vespre s’han
conegut els projectes premiats de la 64a edició dels Premis FAD d’Arquitectura i
Interiorisme, que han rebut un total de 434 obres.
Encara en l’àmbit de l’arquitectura i els reconeixements que han arribat a la ciutat i la
comarca, el Sr. Alcalde destaca la bona representació d’Olot i la Garrotxa als Premis
d’Arquitectura de les comarques gironines. En aquesta edició s’han premiat cinc obres
amb segell garrotxí. En la categoria d’Arquitectura s’ha premiat la Casa Nus
d’Olot, obra d’Arnau Vergés. En l’apartat de Rehabilitació, el jurat ha fet una menció
especial a la 'Casa del Demà' d'Olot també de l’olotí Arnau Vergés. En la categoria
Interiors, el jurat ha entregat el guardó a l’Estudio Além d’Olot per a l’'Habitatge de la
fàbrica de Can Descals’ i en la categoria d’obres Efímeres s’han premiat dos
muntatges
participants
al
Festival
Lluèrnia:
'Fontada'
obra
de
l’estudi Unparelldarquitectes i ‘Habitare’, l’obra de Xavier Bayona instal·lada al carrer
dels Sastres i que el jurat li ha atorgat una menció especial.
En l’àmbit esportiu, el Sr. Alcalde felicita a l’equip júnior masculí Greda del Club
Bàsquet Olot que ha quedat campió de Catalunya i el subcampionat de Catalunya
obtingut per l‘equip cadet femení Lava. Per fer un reconeixement als dos equips del
club, que compleix 50 anys d’història, el proper dilluns 20 de juny, davant l’Ajuntament,
es farà una recepció oficial a la que convida a tots els membres de la Corporació i a
tota la ciutadania.
El Sr. Alcalde recorda també l’èxit aconseguit pel primer equip de la Unió Esportiva
Olot que guanyant el play off d’ascens ha pujat a Segona Federació i que s’afegeix als
bon resultats obtinguts per l’Hoquei, la Gimnàstica, els Escacs i molts altres clubs de la
ciutat.
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.
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El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració
del darrer Ple, el dia 19 de maig:
- Particulars: 4
- Entitats i altres organismes: 9
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
19 de maig:
- Dimarts 24 de maig, juntament amb el regidor d’Habitatge, Jordi Güell, es va reunir
amb representants de l’Institut Català del Sòl que van visitar l’Ajuntament d’Olot. La
reunió va permetre avançar en la definició de la nova promoció d’habitatges
projectada a la zona de Sant Cristòfol.
A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període:
•

•

•

•
•
•

•

Divendres 20 de maig va assistir al Patronat de la Fundació de la Caritat. Al
vespre es va desplaçar a l’Arxiu Comarcal on va tenir lloc la presentació del
llibre de futbol “Cent Catorze” i el posterior col·loqui amb jugadors i exjugadors
de la Unió Esportiva Olot.
Dissabte 21 de maig es va desplaçar a la Moixina per saludar les representants
de l’Associació d'afectades per la fibromiàlgia i la fatiga crònica que va
organitzar diferents actes amb motiu del Dia mundial d'aquestes malalties. Tot
seguit, amb altres representants del Consistori, va inaugurar el Bike Park del
Tossols. A continuació, va assistir a la desfilada de moda organitzada per l’INS
La Garrotxa a l’Hospici i, finalment, es va traslladar al Teatre Principal al
concert de la Clara Peya.
Diumenge 22 de maig va participar de la presentació de llibre 'Com un volcà', el
nou conte de la col·lecció de la faràndula protagonitzat per la faràndula de
l'Escola Bisaroques amb motiu dels 40 anys del centre. Tot seguit, va seguir al
Torín el partit disputat entre la Unió Esportiva Olot i el Tenerife B a las Rozas.
Va acabar amb la victòria dels olotins que els permet pujar a Segons RFEF.
Dilluns 23 de maig al vespre, junt amb la regidora d’Educació, Mariona Camps,
va mantenir una reunió amb l’AFA de l’Escola de Sant Roc.
Dimarts 24 de maig, a la tarda, va seguir la presentació del Pla de Talent que
impulsa l’Ajuntament d’Olot i altres institucions i entitat per retenir i atraure
talent a la ciutat i la comarca.
Dimecres 25 de maig va assistir a la roda de premsa de presentació de
"Mirades compartides", un projecte intergeneracional que té per objectiu la
transmissió de coneixements entre joves i grans per connectar amb les
emocions i expressar-les a través de l'art. Aquests dies la gent gran que viu a la
Caritat i alumnes de l’Institut Escola Greda treballen conjuntament en un
projecte artístic inspirat en una escultura de Leonci Quera. El resultat es podrà
veure en una exposició a la Sala 15 a partir del 10 de juny. A la tarda, va
presidir l’acte de celebració de l’ascens de la Unió Esportiva Olot a Segona
RFEF.
Dijous 26 de maig va presidir el Ple del Consell dels Infants. A la tarda va
pronunciar la conferència “Balanç de govern i projectes de futur” en un acte que
va tenir lloc a la Sala El Torín. A continuació es va desplaçar a l’Hospici per
assistir a l’acte de jubilació del director de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa,
Antoni Mayans.
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•
•

•

•

•

•

•
•
•

•

Divendres 27 va prendre part de la Junta de Govern del SIGMA. Al vespre es
va desplaçar a la plaça Rector Ferrer per escoltar la tocada d’inici del Festival
Cornanusam que enguany ha arribat a la 31a edició.
Diumenge 29 de maig, va assistir al concert de la Coral Cantabile Cor de
Cambra que va tenir lloc al Teatre Principal. L’espectacle va ser també el
comiat de Joan Asin, que deixa la direcció de la coral coincidint amb el 25è
aniversari.
Dilluns 30 de maig, acompanyat de la regidora de Seguretat, Mariona Camps,
va fer entrega de la placa de reconeixement a l’agent de la Policia Municipal,
Josep Puigdemont, que s’ha acabat de jubilar. Al migdia va presidir el Patronat
de la FES.
Dijous 2 de juny va prendre part de la roda de premsa de presentació de
l’exposició “Les ombres i la llum” d’Hisao Suzuki, un dels fotògrafs més
importants de l’arquitectura contemporània. Al vespre va participar de la
inauguració d’aquesta mostra que es pot veure fins el 15 d’agost a la Sala
Oberta. A continuació es va desplaçar a l’Àmbit Sant Lluc per inaugurar
l’exposició col·lectiva dels artistes de l'Àmbit Espai d'Art.
Dissabte 3 de juny va participar a l’Assemblea de l’Àmbit Sant Lluc i a
continuació va assistir a la presentació del llibre de fotografies "Bells boscos
vells" de Pep Sau que va tenir lloc a l’Espai Cràter. Al vespre es va desplaçar al
Parc Malatosquer on, junt amb el regidor d’Esports, Aniol Sellabona, va saludar
els responsables del ClubSkateOlot. El club va organitzar un festival amb
música i competició d’skate en diferents categories.
Dimarts 7 de juny va assistir a la roda de premsa de la presentació del festival
Música als Masos que es farà de l’1 al 17 de juliol. A la tarda, acompanyat de la
regidora Gemma Canalias, es va reunir amb els representants de l’Associació
de Comerciants d’Olot. A continuació es va desplaçar a l’Hospici on va
mantenir una trobada amb el Cònsol General del Japó, Yasushi Sato, i a
l'encarregada de Cultura del Consolat, Anzu Maekawa, que varen visitar
“l'exposició Les ombres i la llum”. Seguidament va presidir la Junta General de
DINAMIG al Consell Comarcal de la Garrotxa.
Dimecres 8 de juny es va reunir amb el regidor de Cultura de Girona, Quim
Ayats, per tractar sobre diferents projectes culturals entre les dues ciutats.
Dijous 9 de juny a la Sala de Plens va assistir a les audicions de finals de curs
que van realitzar els alumnes de l’Escola Municipal de Música. A continuació,
es va desplaçar al Consell Comarcal per participar al Consell d’Alcaldies.
Divendres 10 de juny va assistir amb la regidora Imma Muñoz a l’inici de la
jornada “Laboratori de regeneració de veïnatge: repensant les ciutats per a les
persones des de la proximitat” dins dels actes del Mercat de la Conversa. Al
migdia va participar en l’acte d’homenatge als treballadors de la Fundació
Hospital d’Olot i Comarcal. Al vespre es va desplaçar a la Deu per assistir a
l’entrega dels Premis Garrotxí de l'any.
Dissabte 11 de juny va desplaçar-se fins a Montblanc per assistir a la trobada
d’arxius comarcals que es va celebrar amb motiu dels 40 anys de la creació de
la Xarxa d’Arxius Comarcals i que coincidia també amb el 40è aniversari de
l’Arxiu Comarcal de la Conca de Barberà. A la tarda va fer entrega dels premis
del concurs de fotografia organitzat per les Dones Alba en un acte celebrat a
l’Orfeó Popular Olotí. A continuació va saludar als alumnes de l’escola Eva
Durban que van fer la festa final de curs al Teatre Principal. Al vespre es va
desplaçar a la sala Torin per assistir a la festa dels 40 anys de Kratters on es
va retre un homenatge a en Paco Amores. Posteriorment va participar al sopar
que l’Associació de Veïns de Bonavista va organitzar amb motiu de la Festa del
barri.
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•

•

Diumenge 12 de juny es va desplaçar al recinte Firal per saludar l’Associació
Esportiva Gimnàstica Olot que varen celebrar el final de curs. A continuació es
va desplaçar a les Cols als actes de commemoració del centenari de l’empresa
Transports Minguet.
Dimarts 14 de juny va participar de la roda de premsa de presentació dels actes
culturals d’aquest estiu que va tenir lloc a l’Hospici. A continuació, es va
traslladar a l’institut Montsacopa per saludar els alumnes que aquest dimarts
han començat les proves d’accés a la Universitat.

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=252.0

Intervé la Sra. Roca
Enllaç videoactes
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=614.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=664.0

Intervé el Sr. Granados.
Enllaç videoactes
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=731.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=805.0

3. - DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2022LDEC001882 al 2022LDEC002313.
Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=913.0

• Adjudicar actuacions d'execució de cates, per visualització de l'estructura, dels
edificis del carrer Montcarmel, núm.4
• Adjudicar servei de redacció de diagnosi estructural de l'habitatge municipal situat al
carrer Montcarmel, núm. 4
Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1200.0

• Incoar expedient responsabilitat patrimonial.- reclamació indemnització per danys
provocats per incendi a l'estadi municipal.
Intervé el Sr. Sellabona.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1290.0
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Intervé la Sra. Alegre
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=992.0

• Adjudicar servei de redacció avantprojecte de la reforma i adequació als usos
educatius de les entitats: UNED, CPNL I FES de la planta baixa de l'edifici de Can
Montsà.
Intervé el Sr. Vayreda.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1338.0

Intervé el Sr. Granados.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1018.0

• Adjudicar servei de tallers de suport emocional adreçats a joves escolaritzats als
centres de secundària de la ciutat suport i gestió de l'angoixa i l'autoexigència.
Intervé la Sra. Camps.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1168.0

• Adjudicar servei de redacció de la documentació tècnica per a la definició de les
obres de millora de la cuina de l'Institut "La Greda" d'Olot
Intervé la Sra. Camps.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1211.0

• Adjudicar servei de reparació dels desperfectes de la Piscina municipal.
Intervé el Sr. Sellabona.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1256.0

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/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1399.0

• Contractació d’una tècnica mitjana per la gestió dels projectes Next Generation
finançats per la UE.
Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1528.0
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Intervé el Sr. Granados.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1436.0

• Proposant aprovar les bases i la convocatòria del procés selectiu per a la cobertura
definitiva d’una plaça de tècnic/a mitjà/na d’educació.
Intervé la Sra. Francés.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1639.0

• Projecte d’actuació específica de remodelació de les instal·lacions del servei de
recollida i custòdia d’animals de companyia “Can Mali”.- proposant aprovar
prèviament.
Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1668.0

• Adjudicar el servei de redacció del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima
(PAESC) de la ciutat d’Olot.
Intervé el Sr. Arbós.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1704.0

5.1. - AUTORITZAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT A LA XARXA DE
CIUTATS SALUDABLES.
Núm. de referència : X2022030523
Núm. expedient: SG062022000004

La Xarxa Espanyola de Ciutats Saludables (RECS) és una agrupació de ciutats que,
dins de la FEMP, s'han unit a l'empara dels principis i activitats d'acord amb el
programa "Ciutats Saludables (Healthy Cities)" de l'Organització Mundial de la Salut,
per tal de crear les condicions precises i els mecanismes apropiats per aconseguir una
forma estable de col·laboració en activitats encaminades a fomentar i aconseguir
ciutats més saludables, el que constitueix el seu principal objectiu.
Una ciutat saludable és aquella el govern de la qual es compromet a posar la salut en
un lloc destacat de la seva agenda social, econòmica i política. En conseqüència, es
tracta de promoure la utilització d' un enfocament humà en el desenvolupament social,
en prioritzar la inversió en les persones per millorar l' equitat i la inclusió mitjançant un
major apoderament de la ciutadania.
Els Governs Locals tenen un paper privilegiat per crear entorns que afavoreixin la
salut. D'una banda, per la seva rodalia i coneixement pràctic dels problemes concrets
de la gent que neix, creix, viu, treballa i envelleix al seu territori. De l' altra, per disposar
d' algunes competències per implantar polítiques públiques que contribueixin a millorar
la salut de tota la població amb equitat i efectivitat. Finalment, per la seva capacitat per
poder organitzar d' una manera més operativa i fluida la participació ciutadana en la
promoció de la salut.
Les institucions i els serveis públics a nivell local han de gestionar i respondre a
problemes actuals com l' envelliment de la població, el canvi climàtic, els desafiaments
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mediambientals, les desigualtats socials, els reptes econòmics i polítics, la migració i l'
urbanisme, les malalties no transmissibles i les amenaces a la salut.
La secció europea de l'OMS ha recollit aquests objectius en un programa anomenat
Fase VII (2019-25) de la Xarxa Europea de Ciutats Saludables. La Fase VII afirma que
el desenvolupament equitatiu i sostenible de les ciutats i la prosperitat comunitària de
les poblacions urbanes depèn de la nostra voluntat i capacitat per aprofitar les noves
oportunitats de millorar la salut i el benestar de les generacions presents i futures.
Aquest programa prioritza els temes relacionats amb els marcs estratègics d'OMS
Salut 2020 i de l'Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible, així com del Tretzè
Programa General de Treball de l'OMS.
D'aquesta manera, se subratlla la importància del paper local en la millora de la salut i
el benestar per mitjà d'un enfocament social i de govern integral.
L’Ajuntament d’Olot té interès en adherir-se a
Saludables i declara que:

la Red Española de Ciudades

- Es compromet en les seves polítiques a complir amb els objectius i principis
establerts en la Red Española de Ciudades Saludables.
- Que es compromet a tenir elaborat una anàlisis de situació i un Pla de Salut
per la ciutat.
- Designar com a responsable polític a la Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch
i responsable tècnic a la Sra. Anna Diago Jose
- Acceptar les normes de funcionament de la Red Española de Ciudades
Saludables, així com dirigir la seva activitat a la promoció i protecció de la
salut i el benestar dels ciutadans. Assegurar la intercomunicació de les ciutats
participants en matèria de promoció i protecció de la salut. Fomentar la
col·laboració i l’acció conjunta de les ciutats participants.
Conclusions:
Sent Olot una ciutat amb més de 36.000 habitants, creiem que és necessari adherir-se
a la Red Española de Ciudades Saludables
El compliment dels objectius comportarà en una millora qualitativa en la vida de tots
els olotins i olotines, en definitiva per a tota la ciutat.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Sol·licitar l’adhesió la Red Española de Ciudades Saludables.
SEGON.- Nomenar com a representant polític a la Red Española de Ciudades
Saludables, la Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch i la Sra. Anna Diago i Jose com
a responsable tècnic.
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TERCER.- Autoritzar el pagament de la quota a la FEDERACIÓN ESPAÑOLA DE
MUNICIPIOS I PROVINCIAS (G28783991), per un import de 1.000€ amb càrrec a la
partida ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS (22 100 922 46 6000)
Operaci
ó
200240

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

22100 922 466000

1000

ASSOCIACIONS DE MUNICIPIS

CC
1
100

CC
2
999

CC
3
999

CC
4
064

Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1791.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=1934.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=2006.0

Intervé la Sra. Suescun.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=2115.0

Intervé la Sra. Camps.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=2361.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=2438.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
6.1. - ACCEPTAR SER BENEFICIARI DEL DRET DE TANTEIG I, ADQUIRIR
L’HABITATGE UBICAT AL CARRER PALA, NÚM. 3, ESC. B, 2N-1A, D’OLOT,
TITULARITAT DE BANKIA HABITAT, SLU, PER DESTINAR-LO A COBRIR
NECESSITAT HABITACIONALS.
Núm. de referència : X2022028741
Núm. expedient: HA022022000019

Que havent estat notificada per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’opció
d’exercir el dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte d’un habitatge titularitat de
BANKIA HABITAT, SLU, següent:
GHPT-02323-20 ubicat al carrer Pala, 3, Esc. B, 2-1, d’Olot
(Ref. Cadastral 5205901DG5750N0097TI) per un preu de 20.331,73€
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CC
5
999

CC
6
999

En virtut del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents
per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
(DOGC 6839, 26.03.2015), per part de l’Ajuntament d’Olot es va creure convenient i
necessari per tal de desenvolupar les polítiques públiques d’habitatge la intenció
d’exercir el dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte de l’habitatge valorat en
20.331,73 €, donada la ubicació, dimensions i preu del mateix.
En data de 9 de desembre de 2020 s’emet resolució per part de l’Agència de
l’Habitatge de Catalunya mitjançant la qual es resol exercir el dret de tanteig, en
benefici de l’Ajuntament d’Olot, sobre l’habitatge ubicat al carrer Pala, 3, Esc. B, 2n-1a,
del municipi d’Olot, lliure de càrregues i altres gravàmens, BANKIA HABITAT, SLU,
mitjançant un dels supòsits que contempla el Decret llei 1/2015 i situat a un municipi
inclòs en un àrea de demanda residencial forta i acreditada, resolució esmenada en
data de 26 de juliol de 2021.
Vist l’estat de l’habitatge i una vegada realitzada inspecció de l’habitatge en data de 15
de desembre de 2021 es constata que l’habitatge objecte del present projecte té les
següents característiques:
•

Té una superfície útil de 64,90 m2, essent l’estat de l’habitatge adequat per a
l’ús i destinació de lloguer social doncs disposa de cèdula d’habitabilitat
(CHG8032811001).

Vist que l’objectiu de l’adquisició de l’habitatge ubicat al carrer Pala, núm. 3, 2n-1a,
d’Olot (Ref. Cadastral 5205901DG5750N0097TI) seria per al desenvolupament de
polítiques socials de la ciutat: lloguer o cessió social per atendre la urgència i
necessitat habitacional d’una unitat convivencial que es trobés en risc d’exclusió
residencial, adjudicació que es portaria a terme des de la Comissió d’Adjudicació
formada per part dels Serveis d’Habitatge i Consorci d’Acció Social, amb un preu de
renda o cànon a establir segons els ingressos de la unitat convivència adjudicatària del
mateix.
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.- Acceptar ser beneficiari del dret de tanteig i, adquirir l’habitatge ubicat al
carrer Pala, 3, Esc. B, 2n-1a, d’Olot, titularitat de BANKIA HABITAT, SLU, per destinarlo a cobrir necessitat habitacionals.
Segon.- Que el cost de l’adquisició de l’habitatge 20.331,73 € (vint mil tres-cents
trenta-un euros amb setanta-tres cèntims) sigui aplicat a la partida 2022 143 1521
60911 “R21 Compra i Adequació Habitatge Ús Social”:
Operaci
ó
200220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

22143 1521 60911

20331.73

R21 COMPRA I ADEQUACIO
HABITATGE US SOCIAL

CC
1
143

CC
2
999

CC
3
999

CC
4
099

Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
7.1. - ACCEPTAR SER BENEFICIARI DEL DRET DE TANTEIG I, ADQUIRIR
L’HABITATGE UBICAT AL CARRER SANT BERNAT, 1, 3-1, D’OLOT,
TITULARITAT DE LIVINGCENTER ACTIVOS INMOBILIARIOS, SAU, PER
DESTINAR-LO A COBRIR NECESSITAT HABITACIONALS PER UN IMPORT DE
11.910 €.
Núm. de referència : X2022029775
Núm. expedient: HA022022000020

Que havent estat notificada per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya l’opció
d’exercir el dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte d’un habitatge titularitat de
LIVINGCENTER ACTIVOS INMOBILIARIOS, SAU, següent:
GHPT-00174-22 ubicat al carrer Sant Bernat 1, 3-1, d’Olot
(Ref. Cadastral 8106829DG5780N0006EW) per un preu de 11.910,00 €
En virtut del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents
per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària
(DOGC 6839, 26.03.2015), per part de l’Ajuntament d’Olot es va creure convenient i
necessari per tal de desenvolupar les polítiques públiques d’habitatge la intenció
d’exercir el dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte de l’habitatge valorat en
11.910,00 €, donada la ubicació, dimensions i preu del mateix.
En data de 22 de març de 2022 s’emet resolució per part de l’Agència de l’Habitatge
de Catalunya mitjançant la qual es resol exercir el dret de tanteig, en benefici de
l’Ajuntament d’Olot, sobre l’habitatge ubicat al carrer Sant Bernat 1, 3-1, del municipi
d’Olot, lliure de càrregues i altres gravàmens, LIVINGCENTER ACTIVOS
INMOBILIARIOS, SAU, mitjançant un dels supòsits que contempla el Decret llei 1/2015
i situat a un municipi inclòs en un àrea de demanda residencial forta i acreditada,
resolució esmenada en data de 26 de juliol de 2021.
Vist l’estat de l’habitatge i una vegada realitzada inspecció de l’habitatge en data de 1
de març de 2022 es constata que l’habitatge objecte del present projecte té les
següents característiques:
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•

Té una superfície útil de 64,96 m2, essent l’estat de l’habitatge adequat per a
l’ús i destinació de lloguer social doncs disposa de cèdula d’habitabilitat
(CHG8020407001).

Vist que l’objectiu de l’adquisició de l’habitatge ubicat al carrer Sant Bernat 1, 3-1,
d’Olot (Ref. Cadastral 8106829DG5780N0006EW) seria per al desenvolupament de
polítiques socials de la ciutat: lloguer o cessió social per atendre la urgència i
necessitat habitacional d’una unitat convivencial que es trobés en risc d’exclusió
residencial, adjudicació que es portaria a terme des de la Comissió d’Adjudicació
formada per part dels Serveis d’Habitatge i Consorci d’Acció Social, amb un preu de
renda o cànon a establir segons els ingressos de la unitat convivència adjudicatària del
mateix.
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 ser beneficiari del dret de tanteig i, adquirir l’habitatge ubicat al
carrer Sant Bernat 1, 3-1, d’Olot, titularitat de LIVINGCENTER ACTIVOS
INMOBILIARIOS, SAU, per destinar-lo a cobrir necessitat habitacionals
Segon.- Que el cost de l’adquisició de l’habitatge 11.910,00 € (onze mil nou-cents deu
euros) sigui aplicat a la partida:
Operaci
ó
200220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

22140 151 60910

11910.00

R21 INVERSIONS PATRIMONIALS
SOL I HABITATGE

CC
1
143

CC
2
999

Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=2526.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=2596.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=2643.0

Intervé el Sr. Quintana.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=2706.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=2767.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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8.1. - PROPOSANT APROVAR LA INCOACIÓ DE L’EXPEDIENT DE DISSOLUCIÓ I
LIQUIDACIÓ DE LA FUNDACIÓ MUSEU DELS SANTS.
Núm. de referència : X2022030196
Núm. expedient: SG082022000002

I.- ANTECEDENTS
La Fundació Museu dels Sants es va constituir l’any 2004, aprovant-se els Estatuts
pels que es regeix en sessió plenària de l’Ajuntament d’Olot, de data 29 de juny del
2004. Aquests Estatuts es van modificar per acord del Patronat, adoptat en sessió
extraordinària de data 19 de desembre de 2012, per adaptar-los a la Llei 4/2008, de 24
d’abril, del llibre tercer del codi civil de Catalunya, relatiu a les persones jurídiques.
En virtut de la Resolució del Conseller de Justícia de 21 de juliol del 2006, figura
inscrita en el Registre de Fundacions de la Generalitat de Catalunya, amb el número
d’inscripció 2228; amb CIF G17825951 i amb domicili al carrer Joaquim Vayreda
(edifici Art Cristià) d’Olot.
La Fundació té per objecte l’interès general de la ciutat d’Olot de preservar la seva
tradició en la producció d’imatges religioses i iconogràfiques.
La Fundació es va constituir amb una durada indefinida.
II.- DISSOLUCIÓ: NORMATIVA.
La dissolució d’una fundació està regulada en el llibre tercer del codi civil de
Catalunya: articles 335.4 a 335.6 inclosos al capítol dedicat a les modificacions
estructurals i dissolució.
Seran també d’aplicació els articles 36 a 38 dels propis Estatuts de la Fundació.
III.- MOTIUS
Les fundacions de caràcter indefinit es poden dissoldre per motius voluntaris o per
motius obligatoris:
Motius voluntaris:
1. Compliment de la finalitat per a la qual es va constituir, a menys que el Patronat
acordi modificar-la
2. Impossibilitat d’aconseguir la finalitat si no es pren l’acord del patronat de
modificar-la
3. Altres causes establertes als estatuts
Motius obligatoris:
1. Sentència judicial ferma, per il·lícit civil o penal
2. Per obertura de liquidació prèvia declaració de concurs
3. Per altres causes legals
IV.- EFECTES DE LA DISSOLUCIÓ
De conformitat amb l’article 38 dels Estatuts de la Fundació, l’extinció de la Fundació
determina la cessió global de tots els seus actius i passius.

Mod ACTS_DP06

Caldrà adoptar acord sobre:
La destinació del patrimoni
La subrogació del personal contractat per la Fundació per part de
l’Ajuntament d’Olot
V-. PROCEDIMENT
La dissolució voluntària de les fundacions indefinides requereix un acord motivat del
patronat de la Fundació.
Per la dissolució d’aquesta entitat serà necessari l’acord de dues terceres parts dels
membres del Patronat (article 26 dels Estatuts)
La dissolució requerirà l’aprovació del Protectorat.
La dissolució de la persona jurídica obre el període de liquidació i l’entitat conserva la
personalitat jurídica fins a la dissolució. Durant aquest període s’identificarà com “en
liquidació”
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 i ratificar l’acord del Patronat de la Fundació Museu dels Sants
d’incoar expedient per a la seva dissolució i liquidació
Segon. Encarregar als serveis jurídics i econòmics la redacció de la memòria
justificativa de les causes que provoquen la dissolució
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=2813.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3057.0

Intervé el Sr. Mir.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3081.0

Intervé el Sr. Quintana.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3211.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3281.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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9.1. - APROVAR LA PRÒRROGA DEL CONVENI D'ENCÀRREC DE GESTIÓ PER
AL MENJADOR DE LES ESCOLES BRESSOL
Núm. de referència : X2022029029
Núm. expedient: ED012022000026

Que el Consell Comarcal de la Garrotxa disposa la gestió a través d’una
concessió administrativa del servei de menjador de l’ IE Greda.
Que l’Ajuntament d’Olot, porta la gestió de les Escoles Bressol municipals d’Olot.
Que la cuina de l’IE Greda està donada d’alta com a cuina central, la qual cosa
permet elaborar menjars i transportar-los a altres centres.
Que les escoles bressol d’Olot han d’oferir el servei de dinar i berenar, tot i no
disposarde cuina pròpia.
Que la cuina de l’IE Greda reuneix les condicions necessàries per oferir aquest
servei a les escoles bressol municipals d’Olot, la qual cosa repercutirà en una
optimització delpersonal contractat i no haver de duplicar serveis.
Que des del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més del servei d’àpats, també
s’està portant la gestió del cobrament dels rebuts dels menjadors dels centres
educatius de lacomarca que gestiona actualment.
Per tal de regular les relacions i prestacions que han de ser assumides per
ambdues parts, el setembre de 2020 es va aprovar un conveni de col·laboració
entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot. La clàusula sisena
establia una vigència d’un any prorrogable fins a quatre anys addicionals per
acord unànime i exprés de les parts.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar al Consell Comarcal la pròrroga, per un període de 1 any, del
conveni de col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot per a la gestió del servei de
menjadorde les Escoles Bressol Municipals d’Olot.

Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària.
Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3451.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3495.0
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Intervé el Sr. Mir.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3519.0

Intervé el Sr. Granados.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3550.0

Intervé la Sra. Camps.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3553.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 17 vots a favor (10 JxCAT, 4 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
10.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 42/2022 (M4)
Núm. de referència : X2022029715
Núm. expedient: CPG32022000039

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:
22.140.151.60904
22.100.334.480023
22.142.1511.214000
22.142.1532.61914
22.400.3322.63205
TOTAL APLICACIONS DE FONS

ORÍGENS DE FONS:
Transferència de crèdit:
22.140.151.60907
22.100.912.480026
22.142.920.212000
22.142.1511.221990
22.400.3322.227990
TOTAL ORÍGENS DE FONS
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POLÍGON ACTUACIÓ SANT CRISTÒFOL
SUBVENCIÓ JOVENTUT OCELLAIRE D'OLOT
CONSERVACIÓ VEHICLES BRIGADA
RENOVACIÓ MOBILIARI URBÀ VIES PÚBL.
INVERSIONS ARXIU

5.263,50
600,00
8.000,00
10.000,00
1.303,82
25.167,32

PROJECTE AV. PERE BADOSA
TRANSFERÈNCIES ALCALDIA
CONSERVACIÓ EDIFICIS CORPORACIÓ
SUBMINISTRAMENT MAT. TÈCNIC BRIGADA
ARXIU MUNICIPAL D'OLOT

5.263,50
600,00
4.000,00
14.000,00
1.303,82
25.167,32

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

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despeses

99999

25167.32

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/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3614.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3696.0

Intervé el Sr. Mir.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3714.0

Intervé la Sra. Suescun.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3728.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 17 vots a favor (10JxCAT, 4 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
11.1. - APROVAR LES ADDENDES NÚMERO 18 I 19 AL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS ANY 2022
Núm. de referència : X2022029803
Núm. expedient: CPG12022000007

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 18 del Pla Estratègic de Subvencions exercici
2022:
Proposar una subvenció nominativa al Club Natació Olot per tal que pugui
desenvolupar i gestionar les següents activitats: Campionat d’Espanya absolut de
natació, Campionat d’Espanya infantil d’hivern de natació, Campionat d’Espanya Open
de natació, Campionat d’Espanya infantil d’estiu de natació i Campionat d’Espanya
aleví d’estiu de natació, per un import de 5.000.- euros i amb càrrec a l’estat de
despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 330
341 480044 “Subvenció Club Natació Olot”, amb una dotació prevista de 5.000.- euros.
Operaci
ó
220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

22 330 341 480044

5.000

SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

Segon.- Aprovar l’addenda número 19 del Pla Estratègic de Subvencions exercici
2022:
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Proposar una subvenció nominativa a la Joventut Ocellaire d’Olot per tal que pugui
desenvolupar i gestionar l’activitat organitzada amb motiu de la Fira de Primavera (1
de maig), per un import de
600.- euros i amb càrrec a l’estat de despeses del
pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 100 334 480023
“Subvenció Joventut Ocellaire d’Olot”, amb una dotació prevista de 600.- euros.

Operaci
ó
220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

22 100 334 480023

600

SUBVENCIO
OCELLAIRE D’OLOT

JOVENTUT

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3747.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3777.0

Intervé el Sr. Mir.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3854.0

Intervé la Sra. Suescun.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3884.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=3896.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (10JxCAT i 4 ERC) i 5
vots en contra (3 PSC i 2 CUP).
12.1. - APROVAR EL PLA DE MESURES ANTIFRAU I ELS DIFERENTS ANNEXOS
QUE EL CONFIGUREN I QUE CONSTITUEIXEN EL SISTEMA D’INTEGRITAT
INSTITUCIONAL.
Núm. de referència : X2022030202
Núm. expedient: SG032022000004

L’Ajuntament d’Olot ha elaborat el SII, sistema d’integritat institucional, com a
document necessari per a col·laborar de manera preventiva en la lluita contra el frau i
la corrupció, establint una sèrie de mesures, moltes d’elles que ja són obligatòries, per
tal de tenir un codi de valors, no solament per a la gestió dels fons europeus per a la
recuperació, sinó per encaminar-nos cap a una nova gestió pública.
La finalitat és evolucionar fins a la total intolerància davant la corrupció.
El fet de "Servir-se d'un càrrec públic per a enriquiment personal resulta no ja immoral,
sinó criminal i abominable." (Ciceró)
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CC
5
000

CC
6
000

La integritat institucional no és només un seguit de principis programàtics que orientin
l'actuació de les persones servidores públiques sinó que és un conjunt d'obligacions,
que ja contempla el nostre ordenament jurídic i que, per tant, cal complir.
Es necessari per al seu compliment, que tota entitat local prengui consciència del canvi
de paradigma que això comporta en les polítiques públiques i la seva gestió
quotidiana, destinant així quants recursos (econòmics, materials i humans) siguin
necessaris per a la seva efectiva posada en pràctica.
Tenint en compte que la missió de servei públic de qualsevol entitat pública és
perseguir els interessos generals de la ciutadania en el seu concret àmbit
competencial, la implementació d'un pla d'integritat pública que compili els diferents
marcs d'integritat legalment exigibles resulta, sense cap gènere de dubtes, la manera
més eficient de protegir aquesta missió de servei públic.
D'aquí l'extraordinària importància de posar en marxa el procés per activar la seva
implementació en el si de cada entitat pública local, ja que els marcs d'integritat
apropiats contribuiran a minimitzar els riscos i irregularitats que, derivats de pràctiques
contràries a l'interès general, amenacin tota mena de fons públics, mitjançant la
prevenció i detecció del frau, la corrupció o els conflictes d'interès, permetent
reaccionar amb plans de millora que minimitzin els riscos contingents en cada
organització.
El SII -Sistema d’Integritat Institucional- de l’Ajuntament d’Olot, està integrat per una
sèrie de documents, segons figura en el seu propi índex.
El primer de tots és la declaració institucional de compromís de lluita contra el frau que
ja va aprovar el Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 21 d’abril de 2022. En el mateix
acord es delegava a la Junta de Govern la competència relativa a l’aprovació dels
instruments addicionals per a la perfecció i implantació del PMA, pla de mesures
antifrau.
En compliment d’aquest mandat la Junta de Govern Local va aprovar:
a) En sessió de 28 d’abril de 2022 els diferents models de declaració d’absència
de conflicte d’interessos (DACI)
b) En sessió de 5 de maig de 2022 la creació del Comitè Antifrau, que va quedar
vàlidament constituït en sessió del propi Comitè de data 10 de maig de 2022.
El propi Comitè antifrau va encarregar a les àrees de major vulnerabilitat
davant del risc de frau la redacció de les banderes vermelles com a documents
indicadors d’una possible situació de frau. Les àrees varen presentar el llistat
de les actuacions i de les fases dels procediments més vulnerables, que van
ser validats pel propi Comitè:
Contractació, Gestió de personal, Gestió pressupostària i patrimonial,
Urbanisme i Subvencions.
c) En sessió del 9 de juny ha aprovat la creació de la Bústia Ètica i les seves
normes de funcionament.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el SII -Sistema d’Integritat Institucional- de l’Ajuntament d’Olot i el
seu sector públic i els diferents documents que el composen, fent especial referència
al Pla de Mesures Antifrau – PMA (annex 4)
Segon.- Actualitzar el Codi Ètic i de Bon Govern (Annex 3.c)
Tercer.- Aprovar els indicadors de frau, anomenats red flags – banderes vermelles de
les àrees considerades més vulnerables: contractació, gestió de recursos humans,
gestió pressupostaria i patrimonial, subvencions i urbanisme
Quart.- Incorporar en el SII els documents següents:
-

Creació del Comitè Antifrau i les normes de funcionament (annex 9)

-

Creació i posta en funcionament de la Bústia Ètica i les seves normes de
funcionament (annex 8)

-

Declaració d’absència de conflicte d’interès i els models DACI (annex 6)

Cinquè.- Donar publicitat al SII mitjançant edicte al BOP i al tauler d’edictes i publicar
íntegrament tots els documents en el portal de la transparència apartat de Normativa,
plans i programes, Plans i programes destacats sobre les polítiques públiques

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=4073.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=4258.0

Intervé la Sra. Alegre.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=4391.0

Intervé la Sra. Suescun.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=4488.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=4529.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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13.1. - SECTOR SANT CRISTÒFOL.-PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A
L’EXPEDIENT D’EXPROPIACIÓ FORÇOSA I APROVACIÓ DE CONVENI
URBANÍSTIC
Núm. de referència : X2021062998
Núm. expedient: URG42021000007

L’ajuntament d’Olot està tramitant l’expedient de modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del sector de sòl urbà discontinu del
Polígon d’actuació 09.05, del carrer de Sant Cristòfol i el Pont de Santa Magdalena.
Havent-se previst com a sistema d’actuació el de l’expropiació, s’han signat diversos
convenis urbanístics amb la majoria de propietaris del sector, arribant-se a un acord
mutu quan a la determinació de l’import a satisfer per l’adquisició per part de la
Corporació de les finques afectades.
Ara, es presenta a aprovació inicial i exposició al públic pel termini d’un mes, el
conveni urbanístic per a l’adquisició d’una de les finques, amb referència cadastral
8202709DG5780S0001QT i situada al número 8 del camí de la Creu.
Per part de la propietat s’ha presentat una valoració signada per tècnic competent que
reflexa el valor de mercat de l’immoble afectat, després de les recents reformes
efectuades en ell i que impliquen un estat de conservació molt bo.
D’aquí que l’acceptació de la valoració presentada pugui ser informada favorablement
pel sotasignat, sense perjudici de millor opinió al respecte.
Vist que per Ple de 23 de desembre de 2021 ja es va efectuar la reserva
pressupostària de 120.679,52€ amb càrrec a la partida: 21140 151 60910
(INVERSIONS PATRIMONIALS DEL SOL I L'HABITATGE).
Efectuada aquesta adquisició, només restarà el tercer pis de l’edifici número 16 del
carrer de Sant Cristòfol, la cadastral número 8202705DG5780S0003DU quina titularitat
és de Divarian SA.
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 INICIALMENT el conveni urbanístic sobre l’expropiació de la
finca amb referència cadastral 8202709DG5780S0001QT i situada al número 8 del
camí de la Creu.
SEGON.- EXPOSAR al públic l’expedient pel termini d’un mes, i transcorregut aquest,
pel cas de no presentar-se al·legacions, es donarà per definitivament acabat
l'expedient expropiatori a que s'ha fet referència, procedint al pagament i l'ocupació de
la finca esmentada amb càrrec a l’import i la partida esmentada en la part expositiva
del present acord i a la següent partida per l’import restant:
Operaci
ó
200240

Referènci
a
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Tipus

Partida

Import

Descripció

Despeses

22140 151 60910

54820.48

R21 INVERSIONS PATRIMONIALS

CC
1
140

CC
2
999

CC
3
999

CC
4
065

CC
5
999

CC
6
999

SOL I HABITATGE

El pagament s’efectuarà amb les següents proporcions i títols:
Un 50% de l’import total es pagarà a la Sra. Ibis Martha Sánchez Baracaldo amb NIF
23.923.772T i el 50% restant a la Sra. Adrianna Mabel Anido Sánchez amb NIF
45.173.968J.
TERCER.- FACULTAR l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per a la formalització dels precedents acords.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=4587.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=4644.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=4699.0

Intervé el Sr. Quintana.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=4733.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 10 vots a favor (10 JxCAT), 3 vots en
contra (3 PSC) i 6 abstencions (4 ERC i 2 CUP).
14.1. - MOCIÓ DE LA FEDERACIÓ DE PENSIONISTES I JUBILATS D’OLOT PER
IMPULSAR LA CREACIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN D’OLOT.
Núm. de referència : X2022029731
Núm. expedient: SG022022000007

Atès que el 8è Congrés Nacional de la Gent Gran de Catalunya, celebrat a finals
d’octubre del 2019 sota el lema “Tenim veu, decidim” va aprovar unes línies de treball
que va des de la defensa d’unes pensions dignes, fins al desenvolupament de
polítiques de benestar per a les persones grans (habitatge, maltractaments, salut,
dependència, visibilització, participació i representativitat...), així la necessitat d’eines
de participació de la gent gran en la pressa de decisions en el desenvolupament de
les accions en l’àmbit de les persones grans.
Atès que el decret legislatiu de 2/2003 de 28 d’abril pel que s’aprova el Text refós de
la Llei Municipal i de règim local de Catalunya, en l’article 154.2, estableix les formes
de participació ciutadana en el seu exercici (els ajuntaments) de la seva potestat
d’autoorganització i que no podrà en cap cas menyscabar les facultats de decisió que
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correspon els òrgans representatius regulats per llei.
Des d’aquest punt de vista els ajuntaments i consells comarcals han creat espais de
participació de caràcter consultiu en àmbits com l’educació, la sanitat, l’esport, la
cultura, joventut, infants i altres i en canvi en l’àmbit local pocs ajuntaments han creat
Consells de la Gent Gran.
Atès que la gent gran representem el 19,30% de la població d’Olot (segons dades
2021 Idescat) i en els propers anys anirà creixent i de fet la projecció que fa
IDESCAT per l’any 2033 és que la població de gent gran serà del 24,16% i hem de
prendre consciència com a societat i com administracions dels reptes que suposa el
progressiu increment de l’envelliment a la nostra societat, ja que representa un
desafiament global i que cal polítiques transversals per fer-hi front.
Atès que els perfils de més edat han canviat respecte a les generacions anteriors,
som més actius, volem més i millors serveis, som més participatius en el bé comú de
les necessitats de les persones grans a fi de millorar la qualitat de vida a mesura que
les persones envelleixen. Volem una vellesa digna i que les persones siguin el centre
de les polítiques públiques.
En definitiva volem que la nostra veu s’escolti, volem vehicular les nostres demandes,
reivindicacions i reflexions, per millorar la nostra qualitat de vida a partir de la creació
d’instruments de participació tant a nivell comarcal, com local.

Per tot això es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot el següent acord:
Primer.- Constituir un grup de treball format per representants dels grups municipals,
Federació de Pensionistes i Jubilats de CCOO d’Olot, Consell de la Gent Gran de la
Garrotxa i un tècnic/a del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, per poder presentar
unes conclusions sobre si és necessari la creació del Consell de la Gent Gran d’Olot.
Presenta la moció el Sr. Garcia i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=4812.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=5457.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=5603.0

Intervé la Sra. Gamouchi.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=5674.0

Intervé la Sra. Muñoz.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=5840.0
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Intervé el Sr. Garcia que en el seu torn de rèplica proposa al Ple de l’Ajuntament la
modificació dels acords de la proposta perquè la moció sigui aprovada.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=6166.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=6436.0

Intervé la Sra. Roca.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=6450.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=6467.0

Intervé el Sr. Garcia
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=6495.0

Intervé la Sra. Muñoz.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=6582.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=6638.0

S’accepta per part de tots els grups la modificació de la moció i sotmesa la nova
proposta a votació s’aprova per unanimitat.
15.1. - MOCIÓ DE SUPORT AL TREN TRAM OLOT-BANYOLES-GIRONA.
Núm. de referència : X2022030145
Núm. expedient: SG022022000008

Les comarques de La Garrotxa i El Pla de l’Estany constitueixen unes de les
comarques més poblades de Catalunya sense ferrocarril, tot i que fins els anys 60
varen existir dos ferrocarrils econòmics de via estreta, un entre Olot i Girona amb pas
per Amer, i un altre entre Girona i Banyoles.
El sistema de transport per autobús que connecta aquestes dues comarques amb
Girona no ha estat capaç d’atraure viatgers de manera general, amb xifres que ronden
l’1-3% del total dels desplaçaments diaris. Això aboca residents i visitants a haver de
buscar, sempre que sigui possible, una alternativa en el vehicle privat, amb la despesa
econòmica que això suposa, tant d’inversió com del manteniment, malbaratament
energètic, emissions contaminants i d’efecte hivernacle i accidentalitat.
El model de ferrocarril que proposa la Comissió Promotora del Tren Olot-BanyolesGirona (OBG) és el tren-tram, un ferrocarril que en entrar als pobles i ciutats es
converteix en un tramvia i fora d’elles circula com un tren. Es tracta d’un mitjà de
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transport provat arreu d’Europa i per això es configura com una alternativa viable,
sostenible, assequible, accessible, saludable i extremadament eficient en termes
mediambientals i energètics. A més, per subministrar-se tots els ferrocarrils amb
energia 100% renovable certificada, té emissions zero. És el mode de transport que pot
garantir l’exercici en majúscules del dret a la mobilitat en el corredor Olot-BanyolesGirona.
La ciutadania que viu a les àrees per on passaria el tren-tram podrien anar a estudiar,
a treballar, a visitar familiars i amics, a l’hospital, a fer gestions a Girona i Barcelona,
a gaudir de la cultura, de l’oci i la restauració, d’una manera assequible i totalment
sostenible i segura. Unes 250.000 persones ens veuríem beneficiades al llarg de tot el
corredor, a més de les moltes persones que visiten la Garrotxa i el Pla de l’Estany.
I és que segons dades d’Idescat, les Comarques Gironines són el segon territori de
Catalunya, rere l’Alt Pirineu i Aran, amb major número de vehicles per cada 1.000
habitants, 859. Per revertir-ho cal una aposta decidida per la mobilitat col·lectiva,
sostenible i eficient, que és l’alternativa real de mobilitat per fer front a l’emergència
climàtica.
L’any 2030 Catalunya ha de reduir les seves emissions climàtiques en un 55% i per
assolir aquesta fita el ferrocarril hi ha de jugar un paper protagonista.
Els promotors de la línia han previst un triple esquema de servei al llarg de la línia:
servei directe d’Olot i Banyoles a Girona-Renfe; Olot-Banyoles-Girona amb servei de
tramvia que s’atura a totes les estacions; i un servei urbà a Olot i en el corredor SarriàGirona/Renfe-Montilivi. Amb unes bones freqüències que milloren de forma molt
substancial l’actual servei interurbà i urbà de bus i unes òptimes velocitats comercials.
La connexió a Girona-Renfe amb la xarxa ferroviària d’ample ibèric i amb l’ample
internacional (estàndard), així com l’enllaç a la mateixa estació amb el Tren-Tram de la
Costa Brava, proporcionarà un potentíssim sistema de transport entre els
municipis de la Garrotxa, Pla de l’Estany, Baix Empordà, amb Girona, amb
Barcelona, amb la resta de l’Estat i que ens connectarà amb Europa. L’entrada en
servei de la nova estació de Sagrera a Barcelona farà possible que les comarques
gironines estiguin molt més a prop del centre de gravetat demogràfic de la Regió
Metropolitana de Barcelona.
Tot Europa està apostant pel tren. Per això també ho hem de fer a casa nostra. Ara
és el moment del tren. La crisi climàtica ens constreny i sabem tant per seguretat
energètica com per resiliència territorial hem de deixar de dependre dels
combustibles fòssils. Grans inversions en energies renovables es preparen per
complir els acords de París i això generarà una gran oferta d’energia elèctrica de la
que es beneficiarà el ferrocarril i, en conseqüència, també el medi ambient i la salut.
El 8 de juliol de 2021 arran de la moció Moció 11/XIV del Parlament de Catalunya,
sobre el model i les prioritats en matèria d'infraestructures (núm. expedient 30200014/13) va aprovar amb 117 a favor i 17 abstencions iniciar l’estudi de viabilitat, el
projecte de tren tramvia de la Costa Brava [...] amb possibles ramals a BanyolesBesalú-Olot. Ara cal passar a l’acció i que aquesta aprovació es materialitzi.
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Per aquests motius, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot la presa en consideració
dels següents acords.
ACORDS
L’Ajuntament d’Olot:
1.- Valora positivament la iniciativa presentada per la Comissió Promotora del Tren
Olot-Banyoles- Girona i reclama l’inici dels estudis de viabilitat necessaris per fer
possible la millora del dret de mobilitat que aquest projecte d’emissions zero suposa
per a la ciutadania d’aquest municipi.
2.- Demana a la Diputació de Girona, la Generalitat de Catalunya i el Govern de
l’Estat Espanyol l’estudi i l’acord per la previsió dels recursos i la inversió necessària
per fer possible el projecte de Tren Olot-Banyoles-Girona.
3.- Es compromet a facilitar les gestions que competencialment li corresponguin per
fer realitat el projecte.

Presenta la moció el Sr. Campillo i n’explica el contingut.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=6743.0

Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=7448.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=7562.0

Intervé el Sr. Granados.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=7673.0

Intervé el Sr. Arbós.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=7849.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=7965.0

Intervé el Sr. Campillo.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=7980.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8054.0

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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16.1.- PRECS I PREGUNTES
PROMOCIÓ HABITATGES INCASÒL/AJUNTAMENT D'OLOT
Intervé la Sra. Roca
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8126.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9024.0

ACTIVITAT MÚTUES PRIVADES HOSPITAL D'OLOT
Intervé la Sra. Roca
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8126.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9024.0

AJUTS DESPLEGAMENT ZONA BAIXES EMISSIONS
Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8229.0

Intervé el Sr. Arbós.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=10116.0

CONSELL DELS INFANTS
Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8229.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9024.0

MESURES PERÍODES DE CALOR
Intervé el Sr. Gasulla.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8229.0

Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8423.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9024.0
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MESURES PREINSCRIPCIONS FAMÍLIES IES BOSC DE LA COMA
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8423.0

Intervé la Sra. Camps
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9590.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9841.0

OBRES PONT C.ZAMENHOF
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8423.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9024.0

FESTIVALS MÚSICA PARC NOU
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8423.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9024.0

PASSADÍS ANTIC CINEMA COLON
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8423.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9024.0

PANELLS APARCAMENTS LLIURES A LA CIUTAT
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8423.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9024.0

OBRES VARIANT DE BANYOLES
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8423.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9024.0
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RECOLLIDA DEIXALLES NUCLI ANTIC
Intervé la Sra. Suescun.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8864.0

Intervé el Sr. Sellabona.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9890.0

BUIDAR CONTENIDORS DE PAPER REVETLLA DE SANT JOAN
Intervé el Sr. Guix.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=8993.0

Intervé el Sr. Alcalde.
Enllaç videoactes:
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc617018167651ab200a4?startAt=9024.0

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

