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ACTA NÚM.7 
EL DIA 28 DE JULIOL DE 2022. 

1A CONVOCATÒRIA 
 
 
 
A la molt lleial ciutat d’Olot el dia 28 de juliol 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), Josep 
Granados i Serrat (ERC), Iolanda Suescun i Pérez (ERC), Josep Quintana i Caralt 
(ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC), Josep Guix i Feixas (PSC), Jaume Mir i 
Bagó (PSC), Marina Alegre i Martínez (PSC), Adriana Roca i Collell (CUP) i Jordi 
Gasulla i Flavià (CUP). 
 
El Sr. Alcalde excusa l’assistència de la regidora Sra. Anna Barnadas i López.  
 
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 
 

A petició del grup municipal de la CUP es modifica la votació del punt 13.1 “SECTOR 
SANT CRISTÒFOL.- Proposant adoptar acord relatiu a l’expedient d’expropiació forçosa i 
aprovació de conveni urbanístic” i es modifica l’acta en aquest sentit. 

 
Tot seguit s’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 16 de juny 
de 2022. 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=450.0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=450.0
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2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde inicia el ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de juny Aquesta 
setmana s’ha anunciat qui farà el pregó de Festes del Tura. En Tavi Algueró i 
l’Angel Rigall - a qui agraeix haver acceptat aquest encàrrec- seran els encarregats 
d’obrir les Festes d’aquest any. Del 7 a l’11 de Setembre podrem tornar a viure 
l’ambient de Festes amb el format habitual, tal com aquest estiu ja hem pogut 
recuperar el Ball del Drac i la resta de faràndula del Carme.  
 
En relació amb la pandèmia, les autoritats sanitàries diuen que, tot i que la situació 
no té res a veure amb els dos últims anys, hem de continuar en alerta sobretot pel 
que fa als col·lectius més vulnerables. Per això insisteixen en què, si encara no s’ha 
fet, s’apliqui la dosi de reforç pensant en la tardor. En aquesta propera campanya, 
sembla que podria ja dispensar-se la vacuna d’Hipra. Precisament els laboratoris 
d’Amer amb molta vinculació amb Olot han rebut la Creu de Sant Jordi. El guardó 
l’han recollit “per la seva implicació en la recerca d’una nova vacuna contra la 
malaltia causada pel virus Sars-COVID2 i el seu compromís amb la salut pública al 
nostre país”.  
 
Per aquest motiu, el Sr. Alcalde proposa un reconeixement als responsables d’Hipra 
com a Hisao Suzuki, també guardonat amb la Creu de Sant Jordi. El fotògraf 
japonès, establert a Catalunya i a la Garrotxa, és una de les figures més 
destacades de l'arquitectura contemporània dels darrers 30 anys. El Museu n’acull 
aquests dies una exposició. Les fotografies exposades formen part del fons que 
Suzuki va donar a la Fundació RCR Bunka. Els animo a veure, si és que encara no 
ho han fet, l’exposició que fins al 15 d’agost trobaran a l’Hospici.  
 
A l’apartat de felicitacions, el Sr. Alcalde destaca els resultats obtinguts pel Club 
Patinatge Artístic Olot als Europeus de Patinatge. Com saben, el primer equip va 
guanyar el Campionat d’Europa (el 15è or europeu i amb 10 de puntuació artística) 
fent doblet amb el júnior que també va pujar a l’esglaó més alt del podi. S’ha 
acordat amb el club que s’esperarà a la tardor, després dels Mundials, per poder fer 
una bona recepció als equips i celebrar tots els èxits aconseguits.  
 
El Sr. Alcalde també proposa fer arribar la felicitació d’aquest Ple a l’olotí Blai 
Mallarach que s’ha proclamat campió del Món amb la selecció espanyola de 
waterpolo. Estem buscant un dia per poder-lo rebre a l’Ajuntament i traslladar-li la 
felicitació pel títol aconseguit, com també a Martí Vayreda, campió d’Espanya de 
bike trial. 
 
Una darrera felicitació és per al Club Hoquei Olot. En primer lloc perquè aquest 3 de 
setembre organitzaran la SuperCopa d’Espanya d’hoquei patins i per tant podrem 
veure aquesta competició a la ciutat. Serà el primer repte que afrontarà en Jordi 
Gironès que es posa al capdavant de l’entitat en substitució de Jordi Pagès, que ha 
estat president durant 7 anys. El Sr. Alcalde agraeix a en Jordi Pagès i tota la sort a 
en Piru per la feina que ha estat fent aquests anys i ara assumirà des de la 
presidència del club.   
 
D’altra banda, en l’apartat de condols el Sr. Alcalde fa arribar el suport de la 
Corporació als familiars del noi de 14 anys que va morir de forma accidental al riu el 
passat 20 de juny. Mostra el condol de l’Ajuntament a la família del jove i a la 
comunitat educativa de l’INS Garrotxa de la qual formava part.  
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Per últim i com a cada Ple, el Sr. Alcalde expressa la solidaritat amb les víctimes dels 
feminicidis, que malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. També el 
retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig, Clara Ponsatí, Toni Comin i de la Marta 
Rovira i Valtonyc.   
 
El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la 
celebració del darrer Ple, el dia 16 de juny: 
- Particulars: 8 
- Entitats i altres organismes:  12 

 
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 
16 de juny: 
- Divendres 17 de juny va mantenir una reunió amb la gerent del Consell Comarcal 

del Vallès Occidental. 
- El mateix divendres 17 de juny, va saludar juntament amb la regidora de 

cooperació, Imma Muñoz, als representants d’una delegació del Govern 
d'Hondures a Catalunya que van visitar la ciutat en una visita organitzada pel Fons 
Català de Cooperació. 

- Dijous 7 de juliol es va desplaçar a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa per 
saludar a la directora del Servei Català de la Salut, Gemma Craywinckel, que va 
visitar el centre i es va reunir amb l’equip directiu i personal de l’Hospital. 

- Dimecres 27 de juliol va visitar la Biblioteca Pilarín Bayés de Vic. Junt amb els 
tècnics de Cultura i la regidora d’Educació Mariona Camps van fer un recorregut 
amb l’Alcaldessa de Vic, Anna Erra, i els arquitectes de l’equipament.  

- Dijous 28 de juliol va assistir al Consell d’Alcaldies a Espai Cràter i que va comptar 
amb l’assistència d’Albert Ballesta, director dels Serveis Territorials de Justícia de 
la Generalitat a Girona,  Elisabert Saltor, directora del centre mediació i Joan 
Ramon Casals, director General de Drets i Entitats Jurídiques i Mediació de la 
Generalitat.  

 
A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 
mateix període: 

- Dijous 16 de juny va donar la benvinguda als participants del Seminari 
internacional “Repensant els jardins històrics. El passat en el present” que es 
va dur a terme a l’Espai Cràter. A la tarda va presidir el Ple Municipal.  

- Divendres 17 de juny es va traslladar a la Sala Torin per participar de l’acte de 
graduació de l'alumnat d'estudis postobligatoris de l'Institut Bosc de la Coma. 
Tot seguit, va assistir als concerts de l’Escola Municipal de Música com a final 
de curs. 

- Dissabte 18 de juny va assistir a la 36 edició del festival del Club Patinatge 
Artístic Olot. A continuació a l’Hospici va saludar als membres de la Faràndula 
que estaven a punt de sortir per la cercavila de Corpus. Seguidament a la plaça 
Rector Ferrer i acompanyat de la regidora de Comerç, Gemma Canalias, va 
donar el tret de sortida del Shopping Nit organitzat per l’Associació de 
Comerciants d’Olot. A la nit va assistir, acompanyat de diferents regidors, al 
sopar del barri de l’Eixample.  

- Diumenge 19 de juny va saludar als membres de la Casa Cultural d’Andalusia 
que aquest diumenge celebraven el Dia del Rocío. A continuació va donar la 
benvinguda als participants a la Sardana de Corpus i es va desplaçar a la 
Plaça Major on va ballar el tradicional Adeu Vila d’Olot. 

- Dilluns 20 de juny es va desplaçar a Fares per assistir a la Junta Directiva i 
Assemblea d’INNOVAC. A la tarda, al Saló de Sessions, va donar la 
benvinguda a les Associacions de Veïns de la Xarxa de Barris. A continuació, 
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va participar a l’acte de  reconeixement a l’equip Júnior Masculí Greda, Campió 
de Catalunya, i al Cadet Femení Lava, subcampiones de Catalunya. 

- Dimarts 21 de juny, acompanyat del regidor d’esports, Aniol Sellabona, va fer 
entrega d’una placa de jubilació al tècnic d’esports Joan Freixa. A continuació 
va participar en el Consell Rector Consorci Observatori del Paisatge que es va 
fer de manera telemàtica. Al vespre va participar en el Patronat i en el Consell 
Rector de la Fundació Antic Hospital. 

- Dimecres 22 de juny va participar de la presentació als mitjans del Festival 
Vallviva. A continuació es va desplaçar a l’INS Garrotxa, a l’acte de record a 
l’alumne del centre que va perdre la vida aquest dilluns a la tarda.  

- Dijous 23 de juny es va desplaçar a Coll d'Ares per recollir la Flama del Canigó. 
A la tarda, amb la regidora Imma Muñoz i Mariona Camps, va participar de 
l’acte d’arribada de la Flama a Olot i a continuació es va traslladar al Pla de 
Dalt – El Cassés per saludar els organitzadors i participants de la Revetlla de 
Sant Joan. 

- Diumenge 26 de juny, junt amb el regidor Estanis Vayreda, va fer entrega dels 
trofeus de la 67a Travessia Tossols Basil. 

- Dilluns 27 de juny va assistir al patronat de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal 
de la Garrotxa que va tenir lloc de forma telemàtica.  

- Dimarts 28 de juny, amb motiu del Dia Alliberament LGTBI+, va llegir el manifest 
institucional davant l’Ajuntament. A la tarda, acompanyat del regidor de Promoció 
de la Ciutat, Estanis Vayreda, va assistir al Patronat de la Fundació KREAS. Tot 
seguit es va desplaçar a l’Espai Cràter on va presentar el llibre “Escrivive”, un recull 
de relats d’una seixantena de joves de 14 i 15 anys de l’Institut Montsacopa. 

- Dimecres 29 de juny, acompanyat dels regidors Jordi Güell i Aniol Sellabona, va 
visitar les obres que s’estan fent al barri de Sant Cristòfor Mas Bernat per a la 
captació d’un nou pou d’aigua a la ciutat. 

- Dijous 30 de juny va presidir la Comissió per a la Variant, que va tenir lloc al Saló 
de Sessions.  

- Divendres 1 de juliol a la tarda, es va desplaçar fins al Pavelló Firal per saludar als 
representats del club i les famílies del Club Gimnàstica Osona que celebraven la 
jornada de final de temporada. 

- Dissabte 2 de juliol va assistir a la 2a edició del Festival Varietats Autòctones que 
va tenir lloc al Parc Nou. A continuació, es va desplaçar a la plaça del Carme on 
donava inici la rua LGTBI que organitzava l’Associació Alliberem-nos en el marc 
del festival “Rebentem els armaris”. Al vespre, i també acompanyat de la regidora 
Mariona Camps, van participar de la festa del barri de Sant Cristòfor Masbernat. 

- Dilluns 4 de juliol va participar de la inauguració del RCR Summer Workshop 
2022 organitzat per l’estudi RCR Arquitectes, que aquest any recupera la 
presencialitat.  

- Dimarts 5 de juliol va presentar als mitjans de comunicació l’activitat Fart@ 
d’avorrir-me’; una activitat creada a través de la fusió de les Àrees de Cultura i 
Educació i que s’emmarca dins les activitats de l’Estiu Riu d’enguany. L’atenció 
als mitjans es va realitzar a la Carbonera. 

- Dimecres 6 de juliol va tenir lloc la reunió de coordinació de grups municipals 
sobre el projecte de construcció de la piscina municipal.  

- Dijous 7 de juliol a la Sala d’Actes de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 
va donar la benvinguda als participants dels Encontres Internacionals Walking 
Art and Relational Geographies organitzats pel Centre de Creació 
Contemporània Nau Côclea. A continuació es va reunir amb els representants la 
Plataforma No és un Vial és un Carrer. Al vespre va assistir a l’Hospici a la 
conferència del fotògraf Hisao Suzuki en el marc del Workshop RCR 
Arquitectes. 

- Dissabte 9 de juliol es va desplaçar al Recinte Firal per saludar els 
organitzadors de la 8a concentració de camions coincidint amb la festivitat de 
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Sant Cristòfol. Al migdia va participar del dinar organitzat pels Amics de les 
Lletres Garrotxines. A la tarda va prendre part de la Diada del Soci organitzada 
pel Club Natació Olot, durant la qual es va col·laborar en el Mulla’t per 
l’Esclerosi Múltiple i posteriorment del sopar de clausura de la jornada. Més tard 
al Firal, i en el marc del 59è Aplec de la Sardana, va fer entrega d’un 
reconeixement  al compositor olotí Joan Maria Riera. Per últim, va acompanyar 
l’Associació de Veïns del barri de la Caixa en l’estrena del gegant i en el sopar 
de la seva festa. 

- Diumenge 10 de juliol va assistir a diferents actes que l’Agrupació Sardanista 
Olot va organitzar al Parc Nou amb motiu del 59è Aplec de la Sardana: el dinar i 
l’Adéu Vila d’Olot. A la tarda es va traslladar a les Fonts de Sant Roc per assistir 
a la Festa del Xai organitzada per l’equip de dinamitzadores cíviques del 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa amb la col·laboració de l’Ajuntament 
d’Olot, Garrotxa Diversa, Suara Cooperativa, CEPAIM i altres entitats i 
empreses. Al vespre, va participar del sopar organitzat per l’Associació de Veïns 
de les Fonts amb motiu de Sant Cristòfol.  

- Dilluns 11 de juliol, es va traslladar al Firal on va saludar els responsables de la 
pizzeria Restaurant ZZ, que acaba d’obrir portes.  

- Dimecres 13 de juliol, va assistir al partit de futbol entre la Unió Esportiva Olot i 
el Futbol Club Barcelona, coincidint amb el centenari del club olotí. 

- Dijous 14 de juliol l’alcalde Pep Berga, acompanyat de la regidora Gemma 
Canalias i el primer tinent d’alcalde Estanis Vayreda, va saludar els 
emprenedors del coworking Ca-Nyera. Coincidint amb els tres anys de la 
posada en marxa de les instal·lacions, es va dirigir al local dels antics 
Magatzems Guitart on actualment hi ha 11 empreses i 17 emprenedors.  A la 
tarda, l’alcalde i el primer tinent d’alcalde van assistir a la Gala Fòrum 
Carlemany que es va celebrar a la Vall de Bianya i, a continuació, al Festival 
Vall Viva de la Vall d’en Bas.  

- Divendres 15 de juliol va seguir la cercavila del Drac, el Pollastre, el Conill i els 
Conillets que va tenir lloc al Nucli Antic amb l’inici de la festivitat del barri del 
Carme.  

- Dissabte 16 de juliol l’alcalde i el primer tinent d’alcalde van assistir als actes 
organitzats amb motiu de la festivitat del Carme: la missa i la posterior 
passejada per conèixer la història i la reforma urbanística realitzada en espai. 
L’historiador Xavier Puigvert i l’arquitecte Eduard Callís han estat els 
encarregats d’aquest recorregut en una de les accions del PIAM del Nucli Antic. 
Al vespre, l’alcalde va assistir al sopar popular de la festa del barri del Morrot.   

- Divendres 22 de juliol els alumnes del taller de faràndula de l’Estiu Riu van 
visitar l’Ajuntament. Van ser rebuts per les regidores Imma Muñoz i Mariona 
Camps. A la tarda, el regidor Estanis Vayreda, com a alcalde accidental, va 
assistir a l’Hospici a la clausura del Workshop d’RCR Arquitectes. I el regidor 
Agustí Arbós amb la regidora Imma Muñoz van assistir a la presentació del 
gegantó de les Planotes.  

- Dissabte 23 de juliol la regidora Imma Muñoz va participar de l’inici de la jornada 
senegalesa que va tenir lloc al Torín i a la tarda van saludar els organitzadors 
del Sant Roc Festival.   

- Dimarts 26 de juliol l’Alcalde, acompanyat del regidor de Festes, Agustí Arbós, 
va presentar el pregó d’aquestes Festes del Tura. Tavi Algueró i Angel Rigall 
s’encarregaran d’obrir oficialment les Festes el dimecres 7 de setembre a les 9h 
del vespre des del balcó de Can Joanetes. 

- Dimecres 27 de juliol va visitar la Biblioteca Pilarín Bayés que l’Ajuntament de 
Vic està construint a la ciutat. Junt amb els tècnics de Cultura i Educació i la 
regidora Mariona Camps van fer un recorregut amb l’Alcaldessa de Vic, Anna 
Erra, per conèixer aquest nou equipament.  
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Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=489.0 

 
Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=863.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=872.0 

 
Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=989.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1081.0 

 
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2022LDEC002315 al 2022LDEC002816. 
 
 
- Intervé la Sra. Roca.  
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1124.0 

 

• Adjudicar servei "punt lila" per les festes del Tura 2022. 
 
Respon la Sra. Muñoz.  
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1326.0 

 

• Adjudicar serveis complementaris de redacció de projecte per un àrea d'esbarjo 
per gossos.  

 
Respon el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1372.0 

 

• Adjudicar subministrament i serveis de plantació d'un auró a la plaça del carme 
i de retirada de l'azina existent. 

 
Respon el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1452.0 

 

• Treballs d'instal·lació d'una farola, una pilona i reposició del paviment del carrer 
bisbe Lorenzana, núm. 20.  

 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=489.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=863.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=872.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=989.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1081.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1124.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1326.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1372.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1452.0
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Respon el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1583.0 

 
- Intervé la Sra. Alegre 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1179.0 

 

• Contractar un subministrament de tres estacions de treball per a la tecnologia 
RFID (ràdiofreqüència), per tal de poder xipar tot el fons bibliogràfic de la 
biblioteca de manera que es pugui dur a terme l'autopréstec. 

 
Respon el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1397.0 

 

• Adjudicar servei d'implementació d'un quadre de comandament per a l'anàlisi i 
la integració de les dades dels visitants a la plaça mercat.  

 
Respon el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1498.0 

 
 
- Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1236.0 
 

• Deixar sense efecte canvi garantia cessió del contracte de concessió d’ús d’un 
equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant Roc. 

 
Respon la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1278.0 

 

• Adjudicar servei de consultoria per a l'actualització de l'anàlisi i valoració de 
llocs de treball de l'ajuntament d'Olot.  

 
Respon la Sra. Francés. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1546.0 

 
 

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/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1630.0 

 

• Adjudicació de les obres de renovació amb ampliació de la línia de 
clavegueram del carrer dels Sastres, carrer de Sant Roc i Plaça Major. Fases 2 
i 3: Carrers Sant Roc i Sastres. 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1583.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1179.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1397.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1498.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1236.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1278.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1546.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1630.0
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- Respon el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1746.0 

 
- Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1662.0 

 

• Desistir del procediment en la licitació de la concessió del servei de bar-
cafeteria del pavelló de bany de l’àrea recreativa dels Tossols d’Olot. 

 
 
- Respon la Sra. Torras. 

- Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1855.0 

 
- Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1702.0 

 

• Reforma i ampliació de la planta de compostatge comarcal, Ctra. de les Feixes 
núm.202. 

 
- Respon el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1888.0 

 
 
5.1. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 

EVENTUAL 
Núm. de referència : X2022035878     
Núm. expedient: SG052022000005 

 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment 
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que 
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, dona compte 
que:  
 
A juliol de 2022, l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que estableix l’article 104 bis de 
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la 
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, tal com recull el següent quadre: 
 

Personal eventual màxim 

segons art. 104 bis 
7 

Personal eventual contractat 

a juliol de 2022 
 

                   2 

Adscripció 
 

Serveis Generals 

 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1746.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1662.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1855.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1702.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1888.0
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La qual cosa es fa publica per a coneixement general. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1931.0 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
5.2. - DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT INTERNES SEGONS 

EL QUE PREVEUEN LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST ( EX.2022) 
 
Núm. de referència : X2022036597     
Núm. expedient: CPG32022000049 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Donar compte de les modificacions de crèdit internes de l’Ajuntament d’Olot 
segons el que preveuen les bases d’execució del pressupost corresponents a l’exercici 
2022 i d’acord amb els expedients que consten en el departament de Comptabilitat i 
pressupostos: 
 

 

- Expedients del núm.CPG32022000001 al CPG32022000044 corresponents al 
període de 1.1.2022 a 30.06 2022. 
 
(S’acompanya documentació a l’expedient) 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1956.0 
 

Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1978.0 
 

Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1996.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2039.0 

 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1931.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1956.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1978.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=1996.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2039.0
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5.3. - DONAR COMPTE DE L’INFORME TRIMESTRAL SOBRE LES FACTURES 
ANOTADES I NO RECONEGUDES 

 
Núm. de referència : X2022036600     
Núm. expedient: CPG52022000011 

 
 
Atès l’art.10.2 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura electrònica 
i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic, que estableix que els 
òrgans o les unitats administratives que tinguin la funció de comptabilitat en les 
Administracions Públiques elaboraran un informe trimestral amb la relació de les 
factures pel que fa a les quals hagin transcorregut més de 3 mesos des que van ser 
anotades i no s’hagi efectuat el reconeixement de l’obligació pels òrgans competents.  
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’informe trimestral sobre les factures anotades i no 
reconegudes a la fi del 2n. trimestre de 2022.  
 
(S’acompanya informe a l’expedient) 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2054.0 

 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

5.4. - INFORME PERÍODE MIG DE PAGAMENT 2T TRESORERIA 
 
 
Núm. de referència : X2022036681     
Núm. expedient: TR032022000004 

 
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 de l’informe de morositat de data 20/07/2022, que ara es transcriu, 
emès per la Tresorera d’aquest Ajuntament, 
 
INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT I DINAMIG, DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE 
2022. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventors de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2054.0
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inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 

 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 

 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de 
22 de desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que 
s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la 
data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o 
serveis prestats fins a la data del pagament material per part de l’administració.  
 
Aquest informe és referit al SEGON trimestre natural de 2022, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 

 
En resum: 

 
AJUNTAMENT D’OLOT 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

29.81 31.95 29.33 32.08 28.50 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

20.45 19.66 19.09 26.21 19.68 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 3.941.620,0
8 

3.716.150,2
4 

4.740.653,5
1 

6.052.316,4
8 

3.751.780,4
1 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

19.51 18.94 14.27 17.94 17.80 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

1.287.800,6
8 

1.300.274,3
9 

4.499.949,7
4 

1.170.415,5
6 

1.082.940,8
2 

      

 
 
DINAMIG 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre 
factura 

27.58 29.86 24.85 36.68 22.54 

Termini de pagament des de la data conformitat 
factura 

18.52 18.27 19.76 30.48 9.70 
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TOTAL PAGAT dins el trimestre 46.015,14 83.594,04 392.148.- 240.062,15 39.283,04 

PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de 
reg.fra.) 

7.37 11.62 18.46 10.93 13.01 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

26.633073 27.961,50 244.372,34 802.64 3.168,41 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2115.0 

 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
6.1. - APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LA FUNDACIÓ 

MUSEU DELS SANTS. 
 
Núm. de referència : X2022030196     
Núm. expedient: SG082022000002 

 
 
La Fundació Museu dels Sants (en endavant FMdS) es va constituir per acord del ple 
de l’Ajuntament d’Olot, adoptat en sessió de data 29 de juny del 2004.  
 
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. 
 
Els  Estatuts de la FMdS 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.  
 
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.  
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 16 de juny del 2022 va acordar:  
ACCEPTAR i ratificar l’acord del Patronat de la FMdS d’incoar expedient per a la seva 
dissolució i liquidació i Encarregar als serveis jurídics i econòmics la redacció de la 
memòria justificativa de les causes que provoquen la dissolució. 
 
La memòria recull les consideracions econòmiques i pressupostàries i les 
consideracions relatives al personal de la FMdS i és la fonamentació de la dissolució i 
liquidació de la Fundació. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2115.0
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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 la memòria elaborada pels serveis jurídics i econòmics de 
l’Ajuntament en compliment del mandat d’aquest plenari en sessió del 16 de juny 
passat i com a motivació dels acords de dissolució de la FMdS 
 
Segon.- Proposar al Patronat de la FMdS que Acordi la dissolució de la Fundació i 
procedeixi a la seva liquidació 
 
Tercer.- Acceptar  per part de l’Ajuntament la cessió global de tots els actius i passius 
de la FMdS (successió universal)i patrimoni resultant,  tant pel que fa al manteniment 
de la plantilla i els seus drets consolidats, com pel que fa a la incorporació dels actius i 
els passius vigents en l’inventari municipal i pel que fa als compromisos 
pressupostaris, que caldrà traspassar al pressupost municipal de 2022, tot plegat amb 
efectes del dia 29 de juliol de 2022 i condicionada a l’aprovació per part del Patronat 
de la FMdS i del Protectorat. 
 
Quart.- Convalidar el decret de l’alcaldia de data 21 de juliol de 2022 amb núm 
d’expedient RHCO2022000162 referent a la subrogació del personal de la Fundació. 
 
 
Els treballadors afectats per la subrogació amb contracte fix a la Fundació Museu dels 
Sants són dos. En el següent llistat es detallen els treballadors a subrogar, amb les 
seves dades personals, tipus de contracte i categoria. Tots dos contractes estan regits 
pel Conveni d’oficines i despatxos. 

 
 
TREBALLADOR 
 

 DNI 
 
Data inici 
contracte 

 
contracte 

 
Jornada 

 
categoria 

**** **** 

 
 
14/03/2007 

 
Indefinit 

 
Completa de 
dimarts a 
diumenge 

 
Oficial 2ª 
atenció al 
públic 
 

**** 
 
**** 

 
01/10/2015 

Indefinit Parcial 
18h/setmana 

Grup 7 
nivell 1 

 
 
D’aquesta la subrogació s’ha informat als treballadors afectats i al Comitè d’empresa 
de l’Ajuntament 
 
 
Cinquè.- Aprovar la modificació de la plantilla orgànica i Relació de Llocs de treball de 
l’Ajuntament creant idèntiques places i llocs de treball que els subrogats. 
 
Sisè.- Donar trasllat d’aquests acords al Patronat de la FMdS per tal que adopti els 
acords pertinents fins a la dissolució i liquidació de la Fundació i l’aprovació per part 
del Protectorat 
 
Setè.- Autoritzar a l’Alcalde a la signatura dels documents necessaris per a la 
formalització d’aquests acords. 
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Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2142.0 
 

Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2288.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2297.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2395.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2426.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2478.0 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NUM.52/2022 (M5) 
 
Núm. de referència : X2022036760     
Núm. expedient: CPG32022000050 

 
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’expedient de modificació de crèdits núm. 52/2022 (M5)  del 
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:   

     

22.142.323.212000 CONSERVACIÓ EDIFICIS EDUCACIÓ 9.326,96   

22.140.933.63225 ADEQ.ANTIGUES ESCOLES ST.P.MARTIR COM.ENERG. 5.000,00   

22.140.160.61906 ACTUACIONS CLAVAGUERAM 19.200,00   

22.142.1511.63901 EQUIPAMENT BRIGADA MUNICIPAL 10.000,00   

22.140.1532.61921 URBANITZACIÓ TRAM C.NARCIS PAULIS 167.893,86   

22.140.171.61908 PARCS URBANS 83.730,98   

22.140.933.63206 ADEQ.PLANTA BAIXA POLICIA 116.269,02   

22.140.1521.78001 PROGR.SUBV.REHABIL. FAÇANES PLAÇA MAJOR 494.845,46   

22.140.1532.61902 PAVIMENTS VIES PÚBLIQUES BARRIS 18.150,00   

TOTAL APLICACIONS DE FONS 924.416,28   

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2142.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2288.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2297.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2395.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2426.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2478.0
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ORÍGENS DE FONS:    

     

Transferència de crèdit:   

     

22.142.165.210001 CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 4.326,96   

22.142.1511.221990 SUBM. MATERIAL TECNIC BRIGADA 5.000,00   

22.140.933.63201 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 5.000,00   

22.160.151.61905 ACT.CLAVAGUERAM BONAVISTA 4.200,00   

22.140.160.210002 CLAVAGUERAM I SANEJAMENT 15.000,00   

22.142.1511.63902 EQUIPAMENT BRIGADA OPERATIVA 10.000,00   

22.500.323.78001 TRANSF.CAPITAL CONVENI IES GARROTXA 200.000,00   

22.140.1512.61910 ACTUACIONS NUCLI ANTIC PIAM 108.571,96   

22.140.1532.61918 REMODELACIÓ PLAÇA MAJOR 386.273,50   

22.330.342.64002 PISCINA MUNICIPAL 18.150,00   

  Subtotal 756.522,42   

Generació de crèdit:   

     

22.87000 ROMANENT TRESORERIA 2021 22.369,39   

22.35005 CEM SANEJAMENT TRAM C. NARCIS PAULIS 145.524,47   

  Subtotal 167.893,86   

TOTAL ORÍGENS DE FONS 924.416,28   

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

Referència Tipus Partida Import Descripció  CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despeses 99999 924416.28 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA  100 001 001 001 000 000 

 

 

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2737.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2879.0 
 

Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=3072.0 

 
Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=3285.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=3461.0 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2737.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=2879.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=3072.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=3285.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=3461.0
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Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=3638.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4101.0 
 

Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4155.0 
 

Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4182.0 

 
Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4253.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4369.0 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4399.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4429.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 3 vots en 
contra (3 PSC) i 6 abstencions (4 ERC i 2 CUP). 
 

 
8.1. - APROVAR LES ADDENDES NÚM. 20, 21,22 I 23 AL PLA ESTRATÈGIC DE 

SUBVENCIONS ANY 2022 
Núm. de referència : X2022036984     
Núm. expedient: CPG12022000009 

 
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 20 del Pla estratègic de subvencions exercici 
2022: 
 
Proposar una subvenció nominativa al Club Basquet Olot per col·laborar en  el 
cinquantenari de la entitat amb una competició de bàsquet 3x3 coorganitzat amb la 
Federació Catalana de Bàsquet, per un import de 3.510.- euros i amb càrrec a l’estat 
de despeses del pressupost de 2022, habilitant crèdit pressupostari a la partida 22 330 
341 480004 “Subvenció Club Bàsquet Olot”, amb una dotació prevista de 3.510.- 
euros. 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=3638.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4101.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4155.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4182.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4253.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4369.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4399.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4429.0
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Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

22330  341  480004 3510 SUBVENCIO CLUB BASQUET 
OLOT 

100 001 001 001 000 000 

 

 

Segon.- Aprovar l’addenda número 21 del Pla estratègic de subvencions exercici 
2022: 
 
Proposar una subvenció nominativa al Club Hoquei Olot per col·laborar en la 
celebració de la Supercopa d’Espanya 2022 que organitza el Club, per un import de 
14.000.- euros i amb càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant 
crèdit pressupostari a la partida 22 330 341 480005 “Subvenció Club Hoquei Olot”, 
amb una dotació prevista de 14.000.- euros. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

22330  341  480005 14.000 SUBVENCIO CLUB HOQUEI OLOT 100 001 001 001 000 000 

 

 
Tercer.- Aprovar l’addenda número 22 del Pla estratègic de subvencions exercici 
2022: 
 
Proposar una subvenció nominativa a l’ Associació Veïns Barri Sant Ferriol per ajudar 
a l’entitat a fer front a la factura de llum derivada de la il·luminació nadalenca del barri 
amb un import superior al habitual degut l’increment del cost de l’energia, per un import 
de 1.660.- euros i amb càrrec a l’estat de despeses del pressupost de 2022, habilitant 
crèdit pressupostari a la partida 22 100 924 480004 “Subvenció Assoc. Veïns Barri 
Sant Ferriol”, amb una dotació prevista de 1.660.- euros. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

22100  924  480000 1.660 SUBVENCIO ASSOC. VEINS BARRI 
SANT FERRIOL 

100 001 001 001 000 000 

 
Quart.- Aprovar l’addenda número 23 del Pla estratègic de subvencions exercici 2022: 
 
Proposar una subvenció nominativa al CASINO OLOTÍ per ajudar a l’entitat a fer front 
a al cost de les obres realitzades en aquest ateneu històric, 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 22 100 924 78004 “Subvenció Casino Olotí”, amb una 
dotació prevista de 5.000.- euros. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

22100  924  78004 5.000 SUBVENCIO CASINO OLOTÍ 100 001 001 001 000 000 

 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4462.0 
 
 

Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4523.0 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4462.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4523.0
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Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4550.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4562. 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4568.0 
 

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

9.1. - APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM PER 
LES OBRES D’ “URBANITZACIÓ D'UN TRAM DEL CARRER NARCÍS PAULÍS 

(TRAM. C HIPÒLIT LÁZARO - C AMADEU VIVES". 
 
 
Núm. de referència : X2022035852     
Núm. expedient: CE012022000002 

 
L’Ajuntament ha previst la realització de les obres d’ “Urbanització d’un tram del carrer 
Narcís Paulis – (tram. c. Hipòlit Làzaro – c. Amadeu Vives” a finançar parcialment 
mitjançant contribucions especials de millores. El pressupost, assignat segons 
projecte, té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o més petit que el 
previst es rectificaria l’ import de les quotes corresponents, tal com disposa l’article 
31.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals. 

 
El Projecte “Urbanització d’un tram del carrer Narcís Paulis – (tram. c. Hipòlit Làzaro – 
c. Amadeu Vives) – ha estat aprovat definitivament per la Junta de Govern  de data 28 
de juliol de 2022. 
 
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir 
contribucions especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra. 
 
Atesos els informes que consten a l’expedient i atenent al que disposen els articles 15 
a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
1. Imposar contribucions especials de millores per l’obra “URBANITZACIÓ D’UN 

TRAM DEL CARRER NARCÍS PAULIS – (Tram. c Hipòlit Làzaro – c. Amadeu 
Vives)” 

 
Aquest acord s’aprova amb condició suspensiva a l’espera de la publicació dels 
acords definitius d’aprovació dels projecte. 

 
2. Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’ acord a les dades 

següents: 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4550.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4562
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4568.0
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COST de L’OBRA SUBVENCIÓ  

O AJUDES (1) 

COST SUPORTAT PER 
L’AJUNTAMENT  

% CEM (2) 

(base imposable) 

Import C.E.M. 

161.693,86.-€ 0 0 90% 145.524,47.-€ 

  
(1) Subvencions de persones o entitats públiques o privades no subjectes passius de l’obra. 
 
(2) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès públic i privat. El 

percentatge fixat està degudament justificat dins de l’expedient, amb l’informe tècnic 
corresponent. 

  
 El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o menor que el 
previst es farà la corresponent regularització amb la liquidació definitiva, una vegada feta la 
corresponent liquidació de les obres. 

 

3. Aquest 90% es repartirà a totes les persones afectades per l’obra.  
 
4. En relació al mòdul de repartiment, s’aplicarà el metre lineal de colindància de les 

finques que limiten amb l’àmbit de l’obra. 
 

La justificació de l’elecció d’aquest mòdul consta dins l’expedient, a l’informe emès 
per el tècnic Municipal.  
 
El total de metres lineals computables es desglossen en : 

 
- Ml computables de totes les parcel·les : 132,12 ml 

 
El preu unitari per metre lineal computable és de 1.101.456812 euros 
 

5. Serà d’aplicació l’Ordenança general de contribucions especials de millores 
actualment vigent. 

 
6. La quantitat a repartir en concepte de contribucions especials, es repartirà entre 

totes les finques beneficiades per les obres (públiques i privades). S’inclou al 
present acord d’imposició/ordenació la corresponent relació de subjectes passius 
beneficiats amb els imports a satisfer, 

 
7. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 

que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els 
propietaris o titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en 
associació administrativa de contribuents i promoure la seva realització, 
comprometent-se a sufragar la part que correspon aportar  a l’entitat local, quan  la 
seva situació no li permeti, a part de l’aportació que els correspon a ells. 

 
 Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present 
document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per 
la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de 
les quotes que hagin de satisfer-se. 

 
8.  D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el 

text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord 
s’exposarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran 
examinar l’expedient i la documentació, i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Així mateix, es procedirà a la publicació de l’anunci d’exposició en un 
dels diaris de major difusió de la província. 
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9. Un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils, l’ Ajuntament adoptarà l’ acord d’ 

imposició i ordenació definitius, resolent les reclamacions que s’ haguessin 
presentat. En el cas que no se n’ haguessin presentat s’ entendrà definitivament 
adoptat l’ acord, fins aleshores provisional, sense necessitat d’ acord de ple.  
 
En tot cas l’ acord definitiu, o en el seu cas el provisional elevat automàticament a 
aquesta categoria i el text íntegre de l’ acord haurà de ser publicat al BOP de la 
província de Girona, sense que entrin en vigor fins que no s’ hagi fet aquesta 
publicació. 

 
10. Amb posterioritat a la publicació al BOP de l’ acord definitiu es procedirà a la 

notificació individualitzada de les quotes a cada un dels propietaris. La realització 
d’ aquest tràmit de manera indispensable ha de ser abans de l’ inici de les obres.  
 

Contra aquesta notificació individual de quota a cada propietari, de conformitat amb 
el que disposa l’article 34.4 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el 
text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats podran 
formular el corresponent recurs dins del termini màxim de 30 dies a partir de la 
data de la notificació, previ el contenciós administratiu. 

 
11. L’ inici de les obres es comunicarà oportunament. 
 
12. L’ import de les obres s’haurà d’ingressar d’acord als següents terminis: 
 

1/12 després de l’inici de les obres   . . . (estimació: novembre / desembre 2022)  
1/12 al mes   ............ . . . .  . . . . . . . . .   (estimació: desembre 2022 / gener 2023) 
1/12 als dos mesos   . . . . . . . . . . . . .. .   (estimació: gener / febrer 2023) 
1/12 als tres mesos      . . . . . . . . . . . . .  (estimació: febrer / març 2023) 
1/12 als quatre mesos      . . . . . . . .. . . .  (estimació: març / abril 2023) 
1/12 als cinc mesos      . . . . . . . . . . . . .  (estimació: abril / maig 2023) 
1/12 als sis mesos      . . . . . . . . . . . .. .  (estimació: maig / juny 2023) 
1/12 als set mesos      . . . . . . . . . . .. . .  (estimació: juny / juliol 2023) 
1/12 als vuit mesos      . . . . . . . . . . . . .  (estimació: juliol / agost 2023) 
1/12 als nou mesos      . . . . . . . . . . . . .  (estimació: agost / setembre 2023) 
1/12 als deu mesos      . . . . . . . . . . . . .  (estimació: setembre / octubre 2023) 
1/12 als onze mesos      . . . . . . . . . .. . .  (estimació: octubre / novembre 2023) 

 
 

13. El lloc d’ingrés:  
 

- Recaptació de l’Ajuntament d’Olot, al pg. Bisbe Guillamet, 10 – planta primera – 
d’acord els sistemes que hi ha establerts. 

 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4582.0 

 
 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4644.0 
 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 

 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4582.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4644.0
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10.1. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 

PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 
MANTENIMENT DELS ESPAIS VERDS PÚBLICS D’OLOT, RESERVAT A 

CENTRES ESPECIALS DE TREBALL D’INICIATIVA SOCIAL (CETIS), EMPRESES 
D’INSERCIÓ (EI), I PROGRAMES DE TREBALL PROTEGIT,  I APROVAR 

CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 
 
Núm. de referència : X2022036689     
Núm. expedient: CCS12022000043 

 
 
Antecedents  
 
Constitueix l’objecte d’aquest contracte el servei de manteniment dels espais verds 
públics llistats en el plec tècnic, que inclouen les feines específiques de jardinera i 
neteja dels espais.  
 
Aquest contracte té la consideració de contracte reservat, d’acord amb la regulació de  
la disposició addicional 4a i la disposició addicional 48a de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP). Es tracta d’un 
contracte reservat a centres especials de treball d’iniciativa social (CETIS),  a 
empreses d’inserció (EI), i a programes de treball protegit, regulats, respectivament, 
pel text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva 
inclusió social, aprovada pel Reial Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre; per la 
Llei 44/2007, de 13 de desembre per a la regulació del règim de les empreses 
d’inserció; i pel Reial Decret 290/2004, de 20 de febrer, pel qual es regulen els 
enclavaments laborals com a mesura de foment de l’ocupació de les persones amb 
discapacitat. 
 
No es preveu la divisió en lots del present contracte, atès que la realització 
independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del contracte (tasques 
de jardineria i neteja d’espais) dificultaria l’execució correcte des del punt de vista 
tècnic, ja que és una execució no segregable. Alhora, la divisió del servei en diferents 
espais posaria en risc la correcte execució del contracte, atenent a la necessitat i 
dificultat de coordinar l’execució de les tasques per diferents contractistes.  
 
El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), comprèn l’import total 
per la durada del contracte i té el desglossament següent:           
 
El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 LCSP, comprèn l’import total 
per la durada del contracte, i és d’un milió cent vint-i-set mil quatre-cents seixanta-dos 
euros amb setanta-dos cèntims (1.127.462,72 €), IVA inclòs, amb el desglossament 
següent:  1.115.362,72 € de pressupost net sense IVA, i  12.100,00 € corresponent a 
l’IVA.   
 
El contracte es licita com a sumatori de 2 imports màxims, que es desglossen en la 
base imposable i el tipus d’IVA aplicable següents: 
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Tipus 
treballs 

Base 
imposable   

IVA 
aplic
. 

% 
de 
la 
bas
e 

Import IVA  
Total 
IVA inclòs 

Tasques de 
neteja i 
manteniment 

Neteja 432.497,39 € 10% 
45
% 

43.249,74 
€ 1.115.362,72 

€ Mantenime
nt 

528.607,93 € 21% 
55
% 

111.007,66 
€ 

Treballs 
extraordinaris 
inclosos en el 
contracte 

  10.000,00 € 21%   2.100,00 € 12.100,00 € 

PRESSUPOST BASE DE 
LICITACIÓ 

971.105,32 €  
156.357,40 

€ 
1.127.462,72 

€ 

 
El pressupost base de licitació es desglossa en els següents conceptes: 
 
 

TASQUES DE NETEJA I MANTENIMENT 

 
COST 

CONTRACTE 

COSTS DIRECTES 
  

 
Personal  

 
412.597,70  

Operaris  
 

223.824,96  
Vestuari, assegurances i formació 

 
131.007,10  

Amortitzacions vehicles i maquinària 
 

56.523,04  
Combustibles i altres subministres 

 
37.055,64  

Eines i materials 
 

54.329,96 

COSTOS INDIRECTES 
  

 
Despeses generals 5% 45.766,92  
Benefici industrial 0% 

 

BASE IMPOSABLE   961.105,32 

45% IVA tasques de neteja 10% 43.249,74 

55% IVA tasques de manteniment 21% 111.007,66 

IVA INCLÒS   1.115.362,72 

   

TREBALLS EXTRAORDINARIS 
 COST 

CONTRACTE  
Treballs extraordinaris (1)  50€/h 10.000,00 

BASE IMPOSABLE     10.000,00  
IVA 21% 2.100,00 

IVA INCLÒS     12.100,00 

  
   

TOTAL BASE IMPOSABLE   971.105,32 

TOTAL IVA INCLÒS   1.127.462,72 

 
(1) Els treballs extraordinaris es defineixen en el PPT i la valoració correspon a 100 
hores d’un grup de treball d’un oficial jardiner, un peó jardiner i un vehicle amb caixa o 
remolc.  
 
La durada del contracte s’estableix per dos (2) anys, a comptar des del dia 1 del mes 
següent a la data de la formalització del contracte, amb la possibilitat de  3  
pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 
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LCSP. 
 
El Valor Estimat (VE) del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP és de dos milions sis-cents vint-i-un mil nou-cents vuitanta-
quatre euros amb trenta-sis cèntims (2.621.984,36 €), IVA exclòs.  
 
D’acord amb l’article 101 de la LCSP aquest valor s’ha calculat incloent les eventuals 
pròrrogues i modificacions. 

 Contracte Pròrroga 

Modificacions 
del contracte 

(fins 20%) 

TOTAL 
VEC   

Neteja i 
manteniment 

Treballs 
extraordinaris 

(bossa 
d’hores) 

Neteja i 
manteniment 

Treballs 
extraordinaris 

(bossa d’hores) 

Any 1 480.552,66 € 5.000,00 €    

194.221,06 € 

  
  
  
  

   

Any 2 480.552,66 € 5.000,00 €    

Any 1      480.552,66 € 5.000,00 € 

Any 2     480.552,66 € 5.000,00 € 

Any 3     480.552,66 € 5.000,00 € 

TOTAL 961.105,32 € 10.000,00 € 1.441.657,98 € 15.000,00 € 194.221,06 € 2.621.984,36 € 

 

 
Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 25.1 de la LCSP, té 
naturalesa de contracte administratiu. Es qualifica com a contracte de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
Es tramitarà mitjançant procediment obert, i adjudicació amb més d’un criteri 
d’adjudicació, de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 156 i 
concordants de la LCSP. La contractació es tramitarà de forma ordinària, d’acord amb 
el que disposa l’article 116 de la LCSP.  
 
Està subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’article 22.1.b) de la LCSP, i  
l’Ordre HFP/1499/2021, de 28 de desembre, per la qual es publiquen els límits dels 
diferents tipus de contractes a efectes de la contractació del sector pública partir de l’1 
de gener de 2022. 
 
És susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el que 
disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària, en compliment d’allò 
establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
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Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en 
data 26 de juny de 2019. 
 

Vist l’expedient administratiu núm.CCS12022000043 i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 

Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de manteniment dels espais 
verds públics d’Olot, reservat a centres especials de treball d’iniciativa social (CETIS), 
empreses d’inserció (EI), i programes de treball protegit. 
 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació del concurs de projectes per adjudicar el servei de manteniment dels 
espais verds públics d’Olot, reservat a centres especials de treball d’iniciativa social 
(CETIS), empreses d’inserció (EI), i programes de treball protegit,  amb un pressupost 
màxim de licitació d’un milió cent vint-i-set mil quatre-cents seixanta-dos euros amb 
setanta-dos cèntims (1.127.462,72 €) IVA inclòs, desglossat en 971.105,32 € de base 
imposable i 156.357,40 € d’IVA. 
 
 
 
Operació Referèn

cia 
Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despeses 99999 557681.37 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 6050 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 557681.37 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 6050 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

Tercer.- Pel que fa al procediment d’adjudicació,  es tramitarà mitjançant procediment 
obert, i adjudicació amb més d’un criteri d’adjudicació, de conformitat amb el que 
disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP. 
 

Quart.- La durada del contracte s’estableix per dos (2) anys, a comptar des del dia 1 
del mes següent a la data de la formalització del contracte, amb la possibilitat de  3  
pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 
LCSP. 
 
Cinquè.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
clàusules tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i 
com determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 
 

Sisè.- Es consignarà la despesa amb càrrec a la següent partida, per assegurar 
l’existència de crèdit adequat i suficient per atendre la despesa: Jardineria i espais 
verds 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual, queda subordinada a l’existència de  crèdit 
adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 
 
Setè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, per procediment 
obert sotmès a regulació harmonitzada i es durà a terme atenent diversos criteris 
d’adjudicació; de conformitat amb el que disposen els articles 145, 146, 156 i 
concordants de la LCSP, i procedir a la seva publicació en el Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot.  
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Vuitè.- El contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la licitació en el DOUE i en el Perfil del Contractant, de conformitat 
amb l’article  135 de la LCSP. 
 
Desè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el director del Consorci de Medi 
Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, amb les facultats determinades a l’article 62 de 
la LCSP, i haurà de supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la 
prestació pactada dins de l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Onzè.- DELEGAR  a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  
 
 

Presenta la proposta el Sr. Sellabona i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4692.0 

 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5377.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5495.0 
 

Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5596.0 
 

Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5694.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5823.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=4692.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5377.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5495.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5596.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5694.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5823.0
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11.1. - APROVAR L’EXPEDIENT, PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES I 
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DEL SERVEI DE 

COL·LABORACIÓ, ASSESSORAMENT I GESTIÓ D’INFRACCIONS DE TRÀNSIT, 
D’APARCAMENT AMB CONTROL HORARI I SANCIONS GOVERNATIVES DE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT, EN TASQUES QUE NO REQUEREIXIN EXERCICI 

D’AUTORITAT,  I APROVAR CONVOCATÒRIA 
 
Núm. de referència : X2022037185     
Núm. expedient: CCS12022000044 

 
Antecedents  
 
Constitueix l’objecte d’aquest contracte el servei de col·laboració, assessorament i 
gestió d’infraccions de trànsit, d’aparcament amb control horari i sancions governatives 
de l’Ajuntament d’Olot, en tasques que no requereixin exercici d’autoritat.  
 
El servei comprèn l’emissió, notificació i gestió integral dels expedient sancionadors 
derivats d’infraccions de la normativa reguladora del trànsit, incloent les sancions 
derivades de l’ordenança reguladora d’aparcament i les sancions governatives,  per al 
cobrament en període voluntari i per a les gestions amb la DGT. També comprèn el 
programari informàtic per a la gestió de multes, el subministrament dels aparells per 
introduir les infraccions comeses, l’assessorament legal i la resposta dels recursos de 
reposició que es puguin interposar. En general inclou tots els treballs de suport, 
informe, assessorament, col·laboració i gestió, l’execució dels quals no estigui 
reservada expressament per la llei a funcionaris públics, i que no impliquin exercici 
d’autoritat. 
 
Tanmateix dintre de l’àmbit de la contractació queda inclosa la gestió de les sancions 
governatives en funció del que disposen les ordenances municipals sobre aquesta 
gestió. 
 
L’empresa adjudicatària no tindrà, en cap cas, el caràcter d’òrgan de recaptació ni de 
fons públics, no dependrà orgànicament de l’Ajuntament ni estarà inclosa en la seva 
estructura administrativa. 
 
El contracte no es divideix en lots, atès que les diferents tasques que comprèn el plec 
(la gestió cobratòria i jurídica dels expedients, i la posterior recaptació en període 
voluntari) estan molt interrelacionades entre sí i per tant la seva realització 
independent dificultaria la correcta execució des del punt de vista tècnic. 
 
El pressupost base de licitació, d’acord amb l’article 100 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP), comprèn l’import total 
per la durada del contracte i té el desglossament següent:           
 
El pressupost base de licitació per als tres anys de durada del contracte és de 
453.750,00 € IVA inclòs, desglossat en 375.000 € de pressupost net i 78.750 € d’IVA 
calculat al 21 %. 
 

 Pressupost net IVA 21 % Total  

Any 1 125.000,00 € 26.250,00 €  151.250,00 € 

Any 2 125.000,00 € 26.250,00 €  151.250,00 € 

Any 3 125.000,00 € 26.250,00 €  151.250,00 € 

 375.000,00 € 78.750,00 € 453.750,00 € 
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El pressupost base de licitació anual és de 151.250,00 €/any, IVA inclòs, que 
correspon al 40% de l’import previst a recaptar en un exercici pressupostari. Aquest 
import es desglossa en 125.000 € de pressupost net i 26.250 € d’IVA calculat al 21 %. 
 
La durada del contracte s’estableix per tres (3) anys des de l’1 de gener de 2023 si es 
formalitza l’any 2022, i si es formalitza en una data posterior, amb efectes de la data 
que s’indiqui en el contracte.  Es preveu la possibilitat de dues pròrrogues, de forma 
acordada, d’un any cadascuna, de conformitat amb l’article 29.4 LCSP. 
 
El Valor Estimat (VE) del contracte, als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP és de sis-cents vint-i-cinc mil euros (625.000 €), IVA exclòs. 
Aquest valor s’ha calculat incloent les possibles pròrrogues; no es preveuen 
modificacions del contracte. 
 

 Contracte Pròrroga Total  

Any 1 125.000,00 €   125.000,00 € 

Any 2 125.000,00 €  125.000,00 € 

Any 3 125.000,00 €  125.000,00 € 

Any 1  125.000,00 € 125.000,00 € 

Any 2  125.000,00 € 125.000,00 € 

 375.000,00 € 250.000,00 € 625.000,00 € 

 
Aquest contracte, de conformitat amb el que determina l’article 25.1 de la LCSP, té 
naturalesa de contracte administratiu. Es qualifica com a contracte de serveis, de 
conformitat amb el que disposa l’article 17 de la LCSP.  
 
La contractació es tramitarà de forma ordinària, d’acord amb el que disposa l’article 
116 de la LCSP. 
 
Es tracta d’un contracte que té per objecte un dels serveis especials recollits a l’Annex 
IV de la LCSP, i per aquest motiu, en ser el valor estimat del contracte inferior a 
750.000, no està subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb el que estableix 
l’article 22.c) de la LCSP. 
 
 
És susceptible de recurs especial en matèria de contractació, d’acord amb el que 
disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
De conformitat amb el que disposa l’article 116 de la LCSP, la celebració de contractes 
per part de les administracions públiques requerirà la prèvia tramitació de l’expedient 
que s’iniciarà per l’òrgan de contractació motivant la necessitat del contracte en els 
termes previstos a l’article 28 de l’esmentada Llei. 
 
Vist que a l’expedient s’han incorporat el Plec de clàusules administratives particulars i 
el Plec de condicions tècniques, d’acord amb el que disposa l’article 116.3 de la LCSP. 
 
Atès que d’acord amb la informació d’Intervenció hi ha crèdit suficient a la partida 
consignada. 
 
Vist que a l’expedient hi consta l’informe emès per la Secretària, en compliment d’allò 
establert a la Disposició Addicional Segona de la LCSP. 
 
Vist el que disposa la Disposició Addicional Segona de la LCSP i atès que l’òrgan de 
contractació és la Junta de Govern Local per la delegació conferida per l’Alcaldia en 
data 26 de juny de 2019. 
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Vist l’expedient administratiu núm.  CCS12022000044 i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 

 
Primer.- INICIAR l'expedient de contractació del servei de col·laboració, 
assessorament i gestió d’infraccions de trànsit, d’aparcament amb control horari i 
sancions governatives de l’Ajuntament d’Olot, en tasques que no requereixin exercici 
d’autoritat. 
 
Segon.- APROVAR, de conformitat amb l’article 117 de la LCSP, l'expedient de 
contractació del concurs de projectes per adjudicar el servei de col·laboració, 
assessorament i gestió d’infraccions de trànsit, d’aparcament amb control horari i 
sancions governatives de l’Ajuntament d’Olot, en tasques que no requereixin exercici 
d’autoritat,  amb un pressupost màxim de licitació de quatre-cents cinquanta-tres mil 
set-cents cinquanta euros (453.750,00 €) IVA inclòs, desglossat en 375.000,00 € de 
base imposable i 78.750,00 € d’IVA calculat al 21%. 
 
Atès que el pressupost base de licitació es calcula en referència a un percentatge 
sobre la licitació, l’Ajuntament d’Olot no queda obligat a exhaurir-lo. 
 
 
Tercer.- Pel que fa al procediment d’adjudicació,  es tramitarà mitjançant procediment 
obert amb comitè d’experts d’acord amb el que estableix l’article 146.2.a) de la LCSP, 
ja que els criteris avaluables mitjançant judici de valor tenen una ponderació del 51 %. 
 
L’adjudicació del contracte s’efectuarà utilitzant una pluralitat de criteris d’adjudicació 
sobre la base de la millor qualitat-preu, d’acord amb el que disposen els articles 145 i 
146.2 a) de la LCSP, i especialment l’article 145.4, en tractar-se d’un contracte que té 
per objecte un dels serveis especials recollits en l’Annex IV de la LCSP.  

 
Quart.- La durada del contracte s’estableix per tres (3) anys des de l’1 de gener de 
2023 si es formalitza l’any 2022, i si es formalitza en una data posterior, amb efectes 
de la data que s’indiqui en el contracte.   
 
Es preveu la possibilitat de dues pròrrogues, de forma acordada, d’un any cadascuna, 
de conformitat amb l’article 29.4 LCSP. 
 
Cinquè.- APROVAR el plec de clàusules administratives particulars i el Plec de 
clàusules tècniques que han de regir la contractació del servei abans esmentat, tal i 
com determinen els articles 122 i 124 de la LCSP. 

 
Sisè.- El contracte tindrà efectes des de l’1 de gener de 2023 si es formalitza l’any 
2022, i si es formalitza en data posterior, des de la data que s’indiqui en el contracte.   
 
El contracte es pagarà amb càrrec a la partida “prestació de serveis (gestió de multes) 
 
Caldrà tenir en compte el compromís pressupostari que es desprengui d’aquesta 
adjudicació en els pressupostos futurs, i en concret en els de 2023 a 2025 (inclosos) 
per la durada del contracte, i per als exercicis 2026 i 2027 si s’exerciten les pròrrogues. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despeses 99999 151250 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 151250 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 99999 151250 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
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Setè.- CONVOCAR la licitació que es tramitarà de forma ordinària, per procediment 
obert i es durà a terme atenent diversos criteris d’adjudicació; de conformitat amb el 
que disposen els articles 145, 146, 156 i concordants de la LCSP, i procedir a la seva 
publicació en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Vuitè.- El contracte és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, 
d’acord amb el que disposa l’article 44.1 de la LCSP. 
 
Novè.- PUBLICAR la licitació en el Perfil del Contractant, de conformitat amb l’article  
135 de la LCSP. 
 
Desè.- NOMENAR, com a Responsable del Contracte, el cap de la secció d’Ingressos i 
gestió tributària, amb les facultats determinades a l’article 62 de la LCSP, i haurà de 
supervisar  la seva execució, adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada dins de 
l’àmbit de facultats que l’òrgan de contractació li atribueixi. 
 
Onzè.- DELEGAR  a l’Alcaldia la competència per aprovar tots els actes de tràmit que 
s’hagin de dictar en relació amb tot l’expedient de contractació, des del seu inici fins a 
la seva definitiva finalització o resolució.  
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5935.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6014.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6089.0 
 
 

Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6149.0 
 

Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6196.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6594.0 
 

Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6621.0 
 

Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6640.0 
 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=5935.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6014.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6089.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6149.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6196.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6594.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6621.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6640.0
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Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6656.0 

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

12.1. - MODIFICAR L’ACORD D’ALINEACIÓ DELS BÉNS PATRIMONIALS 
CONSISTENTS EN TÍTOLS REPRESENTATIUS DE LA COMPANYIA MERCANTIL 

OLOT TELEVISIÓ SL 
Núm. de referència : X2021016138     
Núm. expedient: SC992021000006 

 
Segons acord del Ple en sessió del dia 12 de maig de 2022 es va aprovar l’alienació 

dels béns patrimonials consistents en títols representatius de capital d’empreses 

participacions de la companyia OLOT TELEVISIÓ, S.L. 

Les participacions que s’alienaven eren 150 a raó del preu unitari de 115,18 euros, fent 

un import total  de 17.277 euros, a favor dels socis i amb el número de participacions i 

preu que s’indiquen: 

ITRAM COMUNICACIÓ                             2 participacions                230,36 euros  
HIJOS DE JOSÉ BASSOLS, S.A.               37 participacions              4.261,66 euros  
METALQUIMIA, S.A.                              37 participacions              4.261,66 euros  
NOEL ALIMENTÀRIA, S.A.U.                 37 participacions               4.261,66euros  
RAMON VENTULÀ, S,A.                         37 participacions              4.261,66 euros  
 
La numeració de les participacions que es van posar a la venda són:  
De la 223 a la 350 i  De la 620 a la 641. 
 
El soci HIJOS DE JOSÉ BASSOLS, S.A. en posterioritat a l’acord de venda va 
renunciar a l’adquisició de les participacions i per tant, no es va formalitzar el traspàs i 
les 37 participacions han estat  ofertes a la resta de socis per part de la pròpia entitat i 
l’entitat ha traslladat l’acord’ adquirir per part dels socis, les participacions de la 
següent manera: 
 
ITRAM COMUNICACIÓ                             1 participació                   115,18 euros   
METALQUIMIA, S.A.                               12  participacions           1.382,16 euros  
NOEL ALIMENTÀRIA, S.A.U.                  12 participacions            1.382,16 euros  
RAMON VENTULÀ, S,A.                         12 participacions            1.382,16 euros  
 
HIJOS DE JOSÉ BASSOLS, S.A., UNDATIA,s.l. i el Sr Jordi Domenech Barbosa no 
adquireixen cap participació. 
 
En tant que persisteixen els motius per a procedir a la venda de les participacions de la 
companyia OLOT TELEVISIÓ, S.L. 
 
En tant que continua vigent el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal 
de la Garrotxa i aquest Ajuntament per a la tramitació de l’expedient de venda de les 
participacions d’OLOT TELEVISIÖ, S.L. 
 
Per tot el que s’ha exposat es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Deixar sense efecte la part d’alienació de les participacions de la companyia 
OLOT TELEVISIÓ,S.L. a favor de HIJOS DE JOSÉ BASSOLS, S.A., acordada pel Ple 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6656.0
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en sessió del 12 de maig passat. 37 participacions (num 334 a 348 i 620 a 641) pel 
preu total de 4.261,66 euros 
 
Segon.- Aprovar l’alienació de 37 participacions de la companyia OLOT TELEVISIÓ, 
S.L. pel preu total de 4.261,66 euros, a favor dels socis: 
 
 
ITRAM COMUNICACIÓ               1 participació  núm 334                           115,18 euros   
METALQUIMIA, S.A.                  12  participacions núms 335 a 346        1.382,16 euros  
NOEL ALIMENTÀRIA, S.A.U      12 participacions  
                                                            núms 347 a 348 i 620 a 629          1.382,16 euros  
RAMON VENTULÀ, S,A.            12 participacions núms 630 a 641         1.382,16 euros  
 
Tercer.- Repartiment del preu de venda 
Segons conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i aquest 
Ajuntament per a la tramitació de l’expedient corresponent a la venda de les 
participacions d’OLOT TELEVISIÓ,S.L. titularitat del Consell ComarcaL i essent el preu 
total d’aquesta venda de 4.261,66 euros  es repartirà a raó de 2.500,18 euros a favor 
de l’Ajuntament i 1.761,48 euros a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa.  
Quantitat que l’Ajuntament es compromet a abonar al Consell, un cop s’hagi formalitzat 
la venda. 
 
Quart.- Elevar a escriptura pública la venda de les participacions i autoritzar a l’alcalde 
a la signatura de la documentació necessària per l’efectivitat d’aquest acord 
 

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6667.0 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 

13.1. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE DELEGACIÓ DE LES COMPETÈNCIES 
MUNICIPALS EN MATÈRIA DE RECOLLIDA I CUSTÒDIA D’ANIMALS DE 

COMPANYIA 
Núm. de referència : X2022036671     
Núm. expedient: CON12022000009 

 
Atès el Decret legislatiu 2/2008 de 15 d’abril que aprova el text refós de la Llei de 
Protecció dels animals estableix com obligació dels Ajuntaments la prestació del servei 
de recollir i controlar els animals abandonats, perduts o ensalvatgits i de controlar els 
animals salvatges urbans. 
 
Atès que aquesta mateixa normativa preveu la possibilitat que l’Ajuntament delegui 
aquesta responsabilitat a un ens supramunicipal 
 
Atès que el Conveni per a la delegació a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa pel 
servei públic de recollida i custòdia dels animals domèstics, aprovat pel Ple de 
l’Ajuntament en data 20 de desembre de 2019, finalitza el 31 de desembre d’aquest 
any. 
Essent voluntat d’aquest Ajuntament renovar la vigència del Conveni i continuar 
prestant aquest servei per delegació a favor del Consell Comarcal. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6667.0
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Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa disposa d’instal·lacions pròpies i ha 
ofertat la possibilitat de prestar aquest servei en el nostre municipi, cosa que permetrà 
prestar el servei amb eficiència, imputant el cost del servei a l’Ajuntament. 
Per tot això es proposa l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- APROVAR el conveni per a la delegació a favor del Consell Comarcal de la 
Garrotxa del servei públic de recollida i custòdia dels animals domèstics 
 
Segon.- Determinar que la vigència del Conveni s’iniciarà a 1 de gener del 2023 i per 
un període de cinc anys amb possibilitat de pròrroga i  efectuar la reserva 
pressupostària per la imputació del cost del servei 
 
Tercer.- Autoritzar a l’Alcalde-President a la signatura del Conveni annexat i demés 
documentació que se’n derivi. 
 
Presenta la proposta el Sr. Sellabona i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6737.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6811.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6857.0 
 

Intervé la Sra. Gamouchi. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6866.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6906.0 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 

14.1. - AS: FESTIUS LOCALS PER A L'ANY 2023. 
 
Núm. de referència : X2022035890     
Núm. expedient: SG112022000010 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vista la petició del Departament d’Empresa i treball de la Generalitat de Catalunya 
relativa a l’assignació de les Festes Locals per a l’any 2023, consultats els agents 
socials que figuren en el present expedient, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, el President de la Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
APROVAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2023 pels dies: 
 

• DIJOUS 7 DE SETEMBRE DE 2023. 
 

• DIVENDRES 8 DE SETEMBRE DE 2023.  

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6737.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6811.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6857.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6866.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6906.0
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Presenta la proposta el Sr. Arbós i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6922.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6984.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 

 
15.1. - MOCIÓ PER DEBATRE EL MODEL DEL TPO A OLOT 

 
Núm. de referència : X2022036006     
Núm. expedient: SG022022000009 

 

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 en la quantia del dèficit tarifari. 

4. Per tant, plantejar-se qualsevol altra modificació dels termes de la 
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 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6922.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=6984.0
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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 modificació feta 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. 

 

3. 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. 

 

4. 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). 

 

5. 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 el control de la qualitat i els costos del servei. 

 

6. 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 
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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 

 

7. Que s'estudiï la necessitat de modernitzar la flota de vehicles del servei, 
buscant que 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. 

 

8. 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 
transport públic 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 
seva municipalització. 

o Estat de la flota, consum actual i possibilitat de millorar el mateix. 
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o Valoració de possibles subencions per treballadors de poligons 
industrials per incentivar el us del transport public municipal. 

 

4. Que l’informe i l’estudi estiguin a disposició dels diferents grups 
municipals en un termini màxim de 6 mesos a comptar a partir d’avui. 

 

5. Que es convoqui posteriorment un ple extraordinari abans d'acabar la 
legislatura o avanç de les eleccions municipals del maig del 2023 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 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,i/o 
que en plena campanya electoral es dediqui un debat de forma 
monogràfica per tractar la temàtica de la moció, públic i accessible a 
tothom, i on puguem participar les entitats redactats del document per 
poder debatre en profunditat amb tots els partits de l'ajuntament i l'equip de 
govern de la ciutat. 

 

 
Presenta la moció el Sr. Valls i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7002.0 
 

Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7113.0 

 
Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7170.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7370.0 
 

Intervé el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7555.0 
 

Intervé el Sr. Valls 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7852.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7920.0 

 
Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7929.0 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7002.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7113.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7170.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7370.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7555.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7852.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7920.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=7929.0
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Intervé el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=8156.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=8341.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde 

Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=8460.0 

 
Sotmesa la proposta a votació no s’aprova amb 11 vots en contra (11 JxCAT), 6 vots a 
favor (4 ERC i 2 CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
 

16.1. - MOCIÓ PER CAMINAR CAP A UNA CIUTAT TERMOREGUALADA. 
 
Núm. de referència : X2022037218     
Núm. expedient: SG022022000010 

 
 
Durant el 2019 desenes de ciutats i pobles de Catalunya es van declarar en 
emergència climàtica. A la Garrotxa, la Vall d'en Bas va ser el primer.  El canvi climàtic 
no és una previsió, és un fet del qual patim els efectes any rere any, i que seran cada 
cop més greus. Augment de temperatures, canvi en els cicles o tipus de conreus, 
tempestes, plagues, etc.  
 
La declaració d’emergència climàtica és indispensable, però només té ple sentit si es 
duen a terme totes les mesures necessàries per a actuar en conseqüència. És 
essencial aconseguir que Olot sigui un municipi resilient, capaç d’adaptar-se a la nova 
realitat, tant a l'estiu (ampliant la vegetació urbana, generant espais d'ombra i 
optimitzant el consum d'aigua), com a l'hivern (aprofitant l'energia del sol i millorant els 
sistemes d'aïllament i climatització). 
 
Enguany l’Àrea Metropolitana de Barcelona ha iniciat la Xarxa de Refugis Climàtics per 
a posar a disposició de la població espais on aquesta es pot refugiar de la calor, ja 
sigui a l’aire lliure com en equipaments tancats. Altres municipis com Molins de Rei, 
Vic, Figueres, Granollers o Sant Andreu de la Barca estan aplicant ja mesures similars. 
 
En el cas dels espais a l’aire lliure, els refugis climàtics són àrees on la combinació de 
verd, ombra i aigua provoquen una disminució de la temperatura, ja sigui en zones 
existents o de nova creació. En el cas d'Olot, disposem d'àrees a prop del Fluvià, fonts 
i places envoltades d’arbres i ombra on la temperatura en els mesos de calor és 
efectivament més agradable.  
 
Ara bé, la ciutat és fins el moment deficitària tant pel que fa a la conservació, 
recuperació i dinamització de l’entorn natural com pel que fa al verd urbà: tenim poc 
arbrat viari i a places i parcs; massa gespes sense coberta arbrada; massa superfícies 
dures que generen illes de calor i, en general, poca cobertura arbòria densa. Si una 
persona es vol desplaçar per Olot en plena onada de calor, o al pic d’un migdia d’estiu, 
trobarà dificultats per a moure’s sota l’ombra dels arbres, que només podrà gaudir a 
primera hora del matí o als vespres. 
 
Si ens fixem en aquests darrers tres estius, les accions empreses a Olot davant les 
onades de calor han estat sobretot campanyes d’informació ciutadana per a prevenir 
els cops de calor, la revisió i control del funcionament de les fonts públiques, i el 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=8156.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=8341.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=8460.0
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control de les persones especialment vulnerables.  Però no s'han habilitat més espais 
coberts, no s'han obert equipaments municipals climatitzats, no s'ha ofert la gratuïtat 
de la piscina municipal, que s'ha obert setmanes després de l'arribada de la calor... 
 
És per això que proposem adaptar l'urbanisme de la ciutat al concepte de ciutat 
termoregulada i, paral·lelament, crear una xarxa real i efectiva de refugis climàtics que 
es pugui activar cada cop que s’iniciï una onada de calor, amb els mitjans necessaris, 
a la vegada que aprofundim a mig i llarg termini en la creació de cobertes verdes 
denses.  
 
Aquesta xarxa permetria dotar la ciutat d’espais de referència oberts els mesos i hores 
de calor on la població (i especialment la més vulnerable) es pot refugiar. També 
facilitaria tant a curt, mig, com llarg termini, avançar en l’increment del verd i la 
reducció de l’illa de calor urbana per contribuir a fer que Olot sigui resilient davant el 
canvi climàtic. 
 
A més, no podem oblidar ni la pobresa energètica ni la manca de recursos de moltes 
llars per a condicionar els seus habitatges (tancaments i parets sense un aïllament 
suficient, sistemes constructius poc eficients, etc.). Aquests fets provoquen que una 
part important de la població no pugui protegir-se adequadament de la calor en la 
pròpia llar. Aquesta qüestió requeriria també una altra intervenció en l’adequació dels 
habitatges als canvis del clima. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal de la CUP proposa a l'Ajuntament d'Olot 
que adopti els següents ACORDS: 
 
 
Primer. Crear la Xarxa de Refugis Climàtics d'Olot, que inclogui:  
 
a. Obertura d’equipaments repartits per la ciutat davant les onades de calor. Els espais 
han d’estar ben condicionats durant les onades de calor, i durant les hores de major 
temperatura i insolació. La Xarxa ha d’incloure equipaments oberts els mesos de juliol i 
agost, tot mantenint l’activitat habitual de l’espai o bé obrint només com a espai fresc i 
de repòs, amb aigua i espai per a seure. Alguns dels espais poden estar restringits a 
població vulnerable (gent gran, nadons, embarassades, persones amb malalties, etc.), 
d’altres per a la població en general.  
 
b. Espais a l’aire lliure dotats de verd, ombra i aigua. Pot tractar-se d’espais ja 
existents, que requereixin o no certa adequació o bé espais de nova creació que cal 
planificar a curt, mig i llarg termini. (com el Firal petit, la Plaça Campdemàs, la Plaça 
Catalunya, la Plaça Puig del Roser...). 
 
Segon. Tenir present criteris de sostenibilitat ambiental i eficiència en la implementació 
del punt Primer.  
 
Tercer. A curt termini incrementar les zones d’ombra urbanes, fresques, a través de la 
creació de zones verdes (fixes) o d’altres petites ombres sobre zones de formigó de la 
ciutat. Afavorir, en aquest sentit, aquelles espècies d'arbres i plantes que donen ombra 
a l’estiu i deixen passar el sol a l’hivern.  
 
Quart. A mig i llarg termini, incrementar substancialment el verd urbà arbori de la 
ciutat, amb espècies que donin cobertes denses amb capacitat per generar ombres i 
microclimes més suportables a l’estiu al seu interior, tant en carrers (serien essencials 
els carrers de connexió entre barris i els carrers centrals d’aquests), com a places, 
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parcs, rotondes, o altres zones. Preferiblement arbres de fulla caduca, que a l'estiu fan 
ombra i a l'hivern deixen passar el sol.  
 
Cinquè. Incentivar, si cal subvencionant-les, les cobertures amb masses vegetals a les 
façanes, així com a tots els terrats de les ciutats, posant-hi arbres a tots aquells on 
sigui tècnicament possible. Les plantes no solament regulen la temperatura, també 
regulen el clima i són –sobretot els arbres, per ser masses més voluminoses– el pulmó 
del planeta.  
 
Sisè. Optimitzar els recursos i dinamitzar l’activitat cultural i educativa de la ciutat 
utilitzant els equipaments de la futura Xarxa per al calendari d’activitats d’estiu (tallers 
infantils, formació per a gent gran, concerts, exposicions, etc.).  
 
Setè. Assegurar que totes les fonts públiques estan en funcionament abans de 
l’arribada de les onades de calor. Així mateix, incorporar les fonts públiques en el 
mapa de la Xarxa de Refugis Climàtics.   
 
Vuitè. Avançar el calendari l'obertura de la piscina municipal a 1 de juny, i establir els 
criteris d'obertura gratuïta de l'equipament durant onades de calor.  
 
Novè. Difondre entre la població el mapa de la Xarxa de Refugis Climàtics d'Olot, 
juntament amb els consells i protocols davant les onades de calor. 
 
Desè. Constituir una comissió per treballar en un Pla de Mesures més ampli, que 
involucri els diversos grups municipals i les àrees municipals que s'estimin 
necessàries, per caminar de forma urgent cap a una ciutat termoregulada. 
 
 
 
Presenta la moció el Sr. Gasulla i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=8536.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=8879.0 
 

Intervé la Sra. Gamouchi. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9069.0 
 

Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9165.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9451.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9573.0 
 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=8536.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=8879.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9069.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9165.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9451.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9573.0
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17.1.- PRECS I PREGUNTES 

 
PLA DE MOBILITAT COMARCAL 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9588.0 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0 

 
SOLUCIONS PROBLEMÀTICA C. ESGLEIERS 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9588.0 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10568.0 

 
ESTUDI EXPANSIÓ URBANÍSTICA PLA DE DALT 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9588.0 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10817.0 
 

MÚTUES PRIVADES HOSPITAL D'OLOT 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9957.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0 

 
CLÀUSULES LICITACIÓ CONCURS PÚBLIC RECOLLIDA ESCOMBRARIES 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9957.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0 

 
NETEJA ITINERARIS RIU FLUVIÀ 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9588.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9588.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10568.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9588.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10817.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9957.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=9957.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0
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BARANA PONT ZAMENHOF 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0 

 
ARRANJAR ESPAI VERD ENTRADA CEMENTIRI 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10445.0 
 

Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10952.0 

 
HORTS SANT MIQUEL 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0 

 
DISSENY ROTONDA C. CARLES I 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0 

 
APARCAMENTS C. BERNAT DE PERAMOLA 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0 
 

Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11037.0 

 
MAS ELS CLOSELLS 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10445.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10952.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11037.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=10049.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a80808480efc6170182205f80720163?startAt=11120.0
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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 un quart 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 

LA SECRETÀRIA 

 
 
 


