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ACTA NÚM.11 
EL DIA 27 D´OCTUBRE DE 2022 

1A CONVOCATÒRIA 
 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 d´octubre de 2022 es reuneix al Saló de 
Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. 
JOSEP BERGA I VAYREDA, amb objecte  de celebrar sessió ordinària, pública i  de 
primera convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors,  Srs./es : Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT), 
Montserrat Torras i Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz i Díaz (JxCAT), Jordi 
Güell i Güell (JxCAT), Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i 
Torrent (JxCAT), Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT),  Adriana Francès i Planellas 
(JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT), Lluc Charles Flaqué (JxCAT), Anna 
Barnadas i López (ERC), Josep Granados i Serrat (ERC), Iolanda Suescun i Pérez 
(ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC), Josep 
Guix i Feixas (PSC), Jaume Mir i Bagó (PSC), Marina Alegre i Martínez (PSC), 
Adriana Roca i Collell (CUP) i Jordi Gasulla i Flavià (CUP). 
 
Hi assisteix l’interventor,  Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 

 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 29 d’agost de 2022. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=293.0 

 
2. - DESPATX OFICIAL 

 

El Sr. Alcalde dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes d’octubre. 

Dona la benvinguda a les regidores i regidors al Saló de Sessions i trasllada el condol 

de la Corporació al regidor Lluc Charles. Li trasllada el suport de les regidores i 

regidors i la força per tirar endavant en un moment tan complicat com la pèrdua d’una 

mare.  

 

El Sr. Alcalde proposa fer arribar el condol de la Corporació als familiars de Josep 

Maria Fontfreda, activista cultural vinculat a associacions com l’Orfeó Popular Olotí i 

el Centre Excursionista d’Olot, que va morir a principis d’aquest mes a l’edat de 87 

anys. 

 

En l’apartat de felicitacions, el Sr. Alcalde trasllada la felicitació del ple a en Marc 

Güell, que acaba de rebre un Premi Nacional d’Investigació. Des del març de 2013 en 

el moment en què estava a Harvard és ambaixador de la ciutat d’Olot. Ara, com a 

investigador principal del Grup de Recerca en Biologia Sintètica Translacional del 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=293.0
https://synbio.upf.edu/
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Departament de Medicina i Ciències de la Vida de la Universitat Pompeu Fabra ha 

obtingut el premi nacional d’investigació per a joves Ángela Ruiz Robles en l’àrea de 

transferència de tecnologia, concedit pel Ministeri de Ciència i Innovació del Govern 

d’Espanya. 

 

El Sr. Alcalde proposa fer arribar una felicitació a l’arquitecte Arnau Vergés que va 

obtenir una menció especial en els Premis WATA (World Architecture Award) en la 

categoria Individual Housing per la Casa Retina. 

 

El Sr. Alcalde subratlla el premi que acaba de rebre l’empresa Aura Motor el 

concessionari Toyota d’Olot que aquesta setmana va rebre el seu segon premi Ichiban 

i  que el distingeix com el millor concessionari de la marca quant a experiència del 

client. 

 

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 29 de setembre:  

- Particulars: 4 

- Entitats i altres organismes:  9 

 

Seguidament, el Sr. Alcalde dona compte de les ENTREVISTES amb diferents càrrecs 

de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer Ple ordinari, del passat 

29 de setembre: 

- El divendres 30 de setembre va rebre la visita del Rector de la Universitat 

Autònoma de Barcelona, Javier Lafuente i altres representants de la Universitat 

amb el qual l’Ajuntament d’Olot ha signat un conveni marc de col·laboració 

promogut per Espai Cràter, amb l’objectiu de promoure iniciatives innovadores de 

docència i recerca així com desenvolupar projectes que puguin donar resposta a 

les noves realitats socials, patrimonials, educatives i urbanes emergents, amb la 

concreció d’una agenda de treball compartida. 

- Divendres 14 d’octubre va rebre la visita de la Maria Josep Porta, directora dels 

Serveis Territorials del Departament de la Presidència.  

 

A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit des de la 

celebració del darrer Ple ordinari, del passat 29 de setembre: 

- El dijous 29 de setembre va inaugurar l’exposició ‘La imatge impresa en les 

cultures visuals de l’antifranquisme. Els anys de l’Assemblea de Catalunya’, 

organitzada pel Memorial Democràtic. Es podrà veure fins al 16 de desembre a 

l'Arxiu Comarcal. A continuació va presidir el Ple Municipal del mes de setembre.  

- El dissabte 1 d’octubre, va saludar a representants del Club de Futbol Sant Pere 

Màrtir que organitzaven diferents activitats amb motiu de l’inici de temporada. A 
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continuació es va traslladar al Pavelló firal per donar suport al CPAO en la jornada 

organitzada per recollir fons pel Mundial a Argentina. Tot seguit va assistir a l’acte 

de tancament del centenari de la Unió Esportiva Olot que va començar amb un 

minut de silenci per en Lluis Guinart, soci número 1 de la Unió Esportiva Olot que 

va morir la setmana passada. A continuació va participar de l’entrega de premis i la 

presentació de seccions esportives del Club Natació Olot (temporada 2022-23). 

- El diumenge 2 d’octubre va assistir, a Can Barberí, a la representació de l’obra de 

teatre ‘Esperant Godot’ de Xavier Ruscalleda coincidint amb l’Univers Rusca.    

- El dijous 6 d’octubre va inaugurar l’inici de curs de l’Escola Oficial d’Idiomes d’Olot 

que enguany celebra el seu 20è aniversari.  

- El divendres 7 d’octubre, acompanyat de diferents regidors, va participar dels actes 

del 40è aniversari de La Fageda. Al vespre, acompanyant de la regidora Imma 

Muñoz, va felicitar a la Sra. Maria Pons amb motiu del seu 100è aniversari. A 

continuació va fer entrega dels premis Fundació Mª Rosa Sans en un acte que va 

tenir lloc a l’Espai Cràter.  

- Dilluns 10 d’octubre, acompanyat de la regidora d’Acció Social va assistir a la 

intervenció artística que l’Associació El Paraigües va organitzar a les escales de 

Sant Esteve, coincidint amb el Dia Mundial de la Salut Mental. 

- Dijous 13 d’octubre va prendre part, junt amb la regidora d’Hisenda, Montse 

Torras, de la Reunió de Coordinació de Grups Municipals que va tenir lloc a la Sala 

Gussinyé. A continuació, va assistir al primer partit de la Golden Cup d’Hoquei 

Patins que van disputar les seleccions femenines de Catalunya i Suïssa. A 

continuació, es va traslladar al Teatre Principal per seguir la representació de l’obra 

de teatre Guérrillères. Seguidament es va desplaçar al Pavelló d’Esports per veure 

el partit d’hoquei entre les seleccions masculines de Catalunya i França. 

- Divendres 14 d’octubre va rebre la visita de la Maria Josep Porta, directora dels 

Serveis Territorials del Departament de la Presidència. Seguidament va assistir al 

Patronat de La Fundació La Caritat. A continuació es va desplaçar al Torin on va 

fer entrega del XI Premi Eva Toldrà d’Il·lustració. 

- Dissabte 15 d’octubre, va mantenir una reunió amb representants del Centre 

Excursionista de Catalunya i d’Olot. A continuació, va assistir a l’estrena del 

documental dels 50 anys de l’annexió de Batet de la Serra a Olot, que va tenir lloc 

a Cines Olot. Durant el dia va participar de diferents actes organitzats amb motiu 

de la Fira de Sant Lluc.  

- Diumenge 16 d’octubre, va saludar els participants als diferents actes organitzats 

dins la fira de Sant Lluc.  

- Dimecres 19 d’octubre va assistir, amb el primer tinent d’alcalde, Estanis Vayreda, 

a l’entrega del premi Toyota Ichiban 2022 al concessionari Aula Motor. 

- Dijous 20 d’octubre va participar de la presentació de la campanya “No em canviïs 

la llengua”. Impulsada per Rosario Palomino i amb la col·laboració del Servei de 

Català d’Olot-la Garrotxa del Consorci per a la Normalització Lingüística, va 

comptar amb la presència de l’escriptor Aleix Renyé, Carme Sansa i l’actor Toni 

Albà en un acte que va tenir lloc a la capella de Sant Ferriol. A continuació va 

assistir a l’estrena de “Aquí i no Allà + I Am (T)here”, el primer dels espectacles del 

festival “Entranyes” organitzat dins dels actes del PIAM de Sant Miquel-Les Tries.  
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- Divendres 21 d’octubre va prendre part de la presentació del llibre "Ornitografies" 

de Xavi Bou, guanyador dels premis ENFooCA en record d'Arnau Bartrina Luque. 

Al vespre va assistir al concert de jazz que Alba Careta grup va oferir a la Sala El 

Torín.  

- Dissabte 22 d’octubre va participar de l’acte d’entrega dels Premis Jordi Pujiula 

que el PEHOC va organitzar a la Sala Torín. També es presenciar diferents 

espectacles del festival “Entranyes” que va tenir lloc a diferents espais dels barris 

de Sant Miquel i Les Tries.  

- Diumenge 23 d’octubre va assistir, al matí, de la presentació dels equips de 

bàsquet de l’Escola Pia. I a la tarda, del partit que la Unió Esportiva Olot va 

disputar contra el Terrassa a l’Estadi Muncipal.  

- Dilluns 24 d’octubre va obrir la jornada del Pla de Talent conduïda per Xavier 

Marcet a l’Espai Cràter.  

- Dimarts 25 d’octubre va assistir a la xerrada impartida per la Txell Costa a l’Espai 

Cràter dins de la programació del Garrotxa Emprèn.  

- Dimecres 26 d’octubre va inaugurar l’exposició “15 sensibilitats sobre la Covid 19” 

a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa. A continuació, va participar del 

Consell d’Alcaldies.   

 
 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=311.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=541.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=554.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=619.0 
 

Intervé el Sr. Charles. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=654.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=700.0 

 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=311.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=541.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=554.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=619.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=654.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=700.0
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3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2022LDEC003633 al 2022LDEC4072. 
 
 

- Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=775.0 

 

• Ampliar el servei “Punt Lila” per les Festes del Tura. 
 
Respon la Sra. Muñoz. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=831.0 

 
 Aprovar  la liquidació de les actes d’inspecció que Xaloc ha dut a terme segons 
conveni Signat. 
 
Respon la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=859.0 

 
 

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/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=900.0 

 

• Projecte executiu modificat de carril bici a l’av. de Girona i a la Ctra. de les Tries 
(Fase 3). 

 
Respon el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=919.0 

 
 

5.1. - DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL 
PATRONAT  I CONSELL RECTOR DE LA FUNDACIÓ ANTIC HOSPITAL SANT 

JAUME 
Núm. de referència : X2022053674     
Núm. expedient: SG012022000040 

 
Vista la petició del Grup municipal Candidatura Unitat Popular – Poble Actiu (CUP – 
PA) de modificar el seu representant al Consell Rector del Patronat de la Fundació de 
l'Antic Hospital Sant Jaume. 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=775.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=831.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=859.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=900.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=919.0
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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.- NOMENAR a la Sra. Anna Descals Tresserras membre del Consell Rector 
de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume, en representació del Grup Municipal CUP-
PA i en substitució per renúncia del Sr. Raül Massanella Quiles. 
 
El Patronat de la Fundació Antic Hospital Sant Jaume quedarà composada per: 
 

a) PATRONAT 
 

-  Josep Berga i Vayreda 
-  Imma Muñoz i Díaz 
-  Maria Assumpció Camps i Bosch 
-  Josep Quintana i Caralt 
-  Josep Guix i Feixas 

 
b) CONSELL RECTOR 
 
- Josep Berga i Vayreda 
- Imma Muñoz i Díaz 
- Maria Assumpció Camps i Bosch 
- Josep Quintana i Caralt 
- Josep Guix i Feixas 
- Un representant de tots els grups 

• Aniol Sellabona i Aguilera 

• Albert Nogué i Font 

• Mohamedou Sibi Sibi 

• Anna Descals Tresserras 
 

SEGON.- Notificar aquest acord a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=959.0 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
6.1. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 

EVENTUAL 
Núm. de referència : X2022053773     
Núm. expedient: SG052022000006 

 
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:  
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=959.0
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A octubre 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 octubre de 2022 
 

                  2 

Adscripció 
 

Serveis Generals 

 
La qual cosa es fa publica per a coneixement general. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=991.0 
 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 
6.2. - DONAR COMPTE DE L'INFORME TRIMESTRAL SOBRE LES FACTURES 

ANOTADES I NO RECONEGUDES 
 
Núm. de referència : X2022053837     
Núm. expedient: CPG52022000015 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
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 3r. 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/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1019.0 
 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=991.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1019.0
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6.3. - INFORME DE MOROSITAT, 3T TRIMESTRE 2022 
 
Núm. de referència : X2022054020     
Núm. expedient: TR032022000006 

 
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 de morositat, 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 TERCER TRIMESTRE 

DE 2022. 

 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, determina que els tresorers 

o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions locals, elaboraran trimestralment un 

informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les 

obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de 

les obligacions pendents en les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 

 

L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la mateixa 

llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el deutor ha de 

complir és: 

“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 

comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des de la 

data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament 

serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació o verificació dels béns o 

serveis ...” 

 
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 TERCER 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. 
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En resum: 

 
 

AJUNTAMENT D’OLOT 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 31.95 29.33 32.08 28.50 30.74 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 19.66 19.09 26.21 19.68 21.53 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 3.716.150,24 4.740.653,51 6.052.316,48 3.751.780,41 3.697.667,20 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 18.94 14.27 17.94 17.80 19.46 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 1.300.274,39 4.499.949,74 1.170.415,56 1.082.940,82 864.625,83 

      

 
DINAMIG 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 29.86 24.85 36.68 22.54 26.65 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 18.27 19.76 30.48 9.70 11.17 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 83.594,04 392.148.- 240.062,15 39.283,04 27.184,44 

PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 11.62 18.46 10.93 13.01 11.12 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 27.961,50 244.372,34 802.64 3.168,41 793.65 

 
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/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1056.0 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

7.1. - CONVALIDAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN AMB NÚM. 
D’EXPEDIENT ED012022000085 ON ES VA ACORDAR PRORROGAR EL 

CONVENI AMB EL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA DE DELEGACIÓ 
DE COMPETÈNCIES PER DISPOSAR D’UN TÈCNIC PER A LA PRESTACIÓ DE 

SERVEIS EN MATÈRIA DE JOVENTUT. 
 
Núm. de referència : X2022051202     
Núm. expedient: ED012022000085 

 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió Ordinària el 13 d’octubre de 2022 va 

acordar Prorrogar el conveni amb el Consell Comarcal de la Garrotxa de delegació de 

competències per disposar d’un tècnic per a la prestació de serveis en matèria de 

joventut amb número d’expedient ED012022000085. 

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

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1056.0
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RESOLC 

Únic.- Convalidar l’Acord de la Junta de Govern amb núm. d’expedient 

ED012022000085 on es va acordar prorrogar el conveni amb el Consell Comarcal de 

la Garrotxa de delegació de competències per disposar d’un tècnic per a la prestació 

de serveis en matèria de joventut. 

 
 
Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1090.0 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 

7.2. - CONVALIDACIÓ ACORD APROVACIÓ CONVENI DE COL·LABORACIÓ 
ENTRE EL CONSELL COMARCAL I L'AJUNTAMENT PER L'EXECUCIÓ 

D'ACTUACIONS DEL PSTD - NEXT GENERATION EU 
 
Núm. de referència : X2022052746     
Núm. expedient: SG102022000023 

 
 
I. Vist que en data 30 de juliol de 2021 es va publicar la convocatòria extraordinària de 
2021 de “Planes de Sostenibilidad Turística en Destinaciones per a entitades locales”, 
amb l’objectiu d'impulsar la transformació de les destinacions turístiques espanyoles 
cap a la sostenibilitat. La convocatòria està gestionada per la Secretaria d’Estat de 
Turisme del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo i finançat amb el Pla de 
Recuperació, Transformació i Resiliència (PRTR) a càrrec dels fons Next Generation 
EU. 
 
II. Vist que el 20 de setembre de 2021 el Consell Comarcal de la Garrotxa va presentar 
la sol·licitud de subvenció pel projecte “La Garrotxa soft & smart county. Destinació 
turística sostenible i intel·ligent” de la mà dels municipis de la comarca i que engloba 
actuacions a nivell de comarca i de 8 municipis. 
 
III. Vist que per Resolució de 23 de desembre de 2021 de la Secretaría de Estado de 
Turismo (publicada al BOE núm. 312 del dimecres 29 de desembre) es va atorgar al 
projecte “La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent” 
una subvenció de 3.500.000€. La subvenció concedida cobreix el cost total de les 
actuacions presentades a nivell comarcal i municipal, amb IVA inclòs en l’atribució 
corresponent. En aquest context, el Consell Comarcal, mitjançant acord de Consell de 
Presidència de data 6 de juliol de 2022, va aprovar l’acceptació de la subvenció 
atorgada pel Departament d’Empresa i Treball. 
 
IV. Vist que en el marc de la resolució favorable de la referida subvenció, es 
contemplen tres 3 actuacions municipals presentades per l’Ajuntament d’Olot:  
 

•Adequació i millora funcional i paisatgística del volcà Montsacopa. 
Subvenció rebuda: 802.992€. 

• Millores per l’ús públic del Parc Nou. Subvenció rebuda: 151.489€. 

• Digitalització de l’Espai Cràter. Subvenció rebuda: 201.708€. 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1090.0
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V. Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa s’encarregarà de la coordinació i 
gestió de tot el projecte “La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística 
sostenible i intel·ligent”. Per du a terme aquestes tasques es requerirà d’un suport 
addicional, a banda de la gestió ordinària, per la gerència del projecte (contractada per 
Consell amb fons europeus) per poder fer la tramitació de les actuacions incloses a la 
subvenció dins el terminis establerts i amb les condicions requerides. 
 
VI. Atès que la gestió d’aquest ajut implica una alta complexitat tècnica i administrativa. 
Per tal d’abordar, entre d’altres, aquesta necessitat s’ha constituït un grup de 
Governança. En aquest grup, s’ha previst que cal una mínima estructura tècnica i 
administrava per tal de poder gestionar i executar les actuacions incloses en aquesta 
subvenció. Aquesta proposta també se’n va donar compte el passat 28 d’abril als 
ajuntaments que tenen actuacions dins d’aquesta subvenció. El cost de contractació 
del personal C1 administratiu directe necessari cal que sigui finançat proporcionalment 
per part dels ajuntaments que tenen actuacions i se 
n’informà en el darrer Consell d’Alcaldes del dia 9 de juny de 2022. 
 
VII. De conformitat amb l’article 25.1 c) del Decret Legislatiu 4/2003, de 4 de 
novembre, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei de l'organització comarcal de 
Catalunya assigna als Consells Comarcals les competències que li deleguin o li 
encarreguin la seva gestió els municipis, els articles 47 a 53 de la Llei 40/2015, d’1 
d’octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, atorga potestats a les administracions 
públiques per formalitzar entre elles convenis interadministratius, els articles 303 i 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’Obres, 
Activitats i Serveis dels ens locals (ROAS), els articles 108 a 112 de la llei 26/2010, de 
3 d’agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions Públiques de 
Catalunya i l’article 31 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic. 
 
VIII.- Vist que en la Junta de Govern Local de 20 d’octubre de 2022 es va aprovar el 
Conveni regulador de les condicions de col·laboració i finançament entre l’Ajuntament 
d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per l’execució de les actuacions municipals 
integrades en el projecte “La Garrotxa soft & smart county. Destinació turística 
sostenible i intel·ligent”.  
 
IX.- Vist que per la referida Junta de Govern Local es va autoritzar i dotar el pressupost 
municipal de l’aplicació pressupostària corresponent per fer front a les anualitats de la 
despesa proporcional de contractació del suport administratiu C1 per part del Consell 
comarcal de la Garrotxa. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- CONVALIDAR l’acord de la Junta de Govern Local de 20 d’octubre de 2022 
relatiu a l’aprovació del Conveni regulador de les condicions de col·laboració i 
finançament entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per 
l’execució de les actuacions municipals integrades en el projecte “La Garrotxa soft & 
smart county. Destinació turística sostenible i intel·ligent”. 
 
SEGON.- CONVALIDAR l’autorització i la dotació pressupostària corresponent per fer 
front a les anualitats de la despesa proporcional de contractació del suport 
administratiu C1 per part del Consell Comarcal de la Garrotxa, per import global de 
65.661€, que es repartiran en tres anualitats de 21.887€, i amb càrrec a la partida 
denominada Transferència Consell Comarcal – despeses gestió Next Generation EU: 
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Atès el caràcter plurianual de la despesa (any 2023, 2024 i 2025), la seva autorització 
o realització se subordina al crèdit que per a cada exercici s’autoritzi en els respectius 
pressupostos.  
 
TERCER.- TRASLLADAR aquest acord, junt amb el Conveni regulador de les 
condicions de col·laboració i finançament, al Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
 
Presenta la proposta la Sra. Canalias i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1132.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1261.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1325.0 

 
Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1350.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS DE LES ORDENANCES 
FISCALS 2022 A REGIR PEL PROPER EXERCICI 2023 

 
Núm. de referència : X2021049996     
Núm. expedient: IG112021000021 

 
Per a l’exercici 2023 les Ordenances Fiscals 2022 han sofert els canvis següents: 

 

Classificació general 
 

A nivell classificatori, igual que per a l’exercici 2022 es  mantenen els següents grups:   
 

• Ordenances fiscals: 

 
* Ordenances generals. 
* Impostos.  
* Taxes. 
 

• Cànons. 
 

Modificacions d’Ordenança 
 
Apart de petits reajustaments de tipus tècnic que consten a l’OOFF detallades a l’expedient, 

remarquem els canvis següents: 
 
 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

200300 9999 Despeses 99999 21887 SENSE ASSIGNACIÓ 
ESPECÍFICA 

230 999 999 037 999 999 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1132.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1261.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1325.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1350.0
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* Ord. 1.1 – Gestió 
 

- Introducció d’una disposició addicional relativa a la normativa supletòria en la gestió 
de multes. 

 
* Ord. 1.3 - Recaptació 
 

- Introducció d’un nou apartat a l’article 16 “denegacions” que dirà: 
 

“aquelles en què no s’apreciïn dificultats economicofinanceres de caràcter 
transitori o bé quan les dificultats tinguin caràcter estructural”. 

 
- Modificació de l’article 18-3-b) relatiu a la concessió de terminis en els supòsits de 

liquidacions de l’ICIO, segons detall: 
 

• Les liquidacions iguals o superiors als 3.000,00 €, es podran fraccionar fins a 
la data màxima de durada de les obres establerta a la llicència i els terminis 
s’escalonaran en funció de la previsió de desenvolupament de les obres. Serà 
requisit indispensable haver ingressat un mínim del 25% del total de l’import en 
concepte d’ICIO i el 100% de la resta de conceptes (taxa obres, fiança i 

connexions i desguassos) abans de l’aprovació de la llicència. Com a norma 
general la resta es fraccionarà en mensualitats. 

 
• Només es concedirà excepcionalment, ajornaments de liquidacions inferiors 

als 3.000,00 € o per períodes més llargs que els enumerats anteriorment. 
 
* Ord. 2.1.1-Impost sobre béns immobles. IBI 

 
- Es modifiquen els criteris en la bonificació de la família nombrosa. Els nous son: 

 

Fins a 30.000,00 € de valor cadastral de l’habitatge  75% 
Des de 30.000,01 € fins a 50.000,00 €    60% 
Des de 50.000,01 € fins a 75.000,00 €    50% 

Des de 75.000,01 € fins a 100.000,00 €    40% 
Des de 100.000,01 € a 200.000,00 €    25% 
Més de 200.000,01 €        0% 

 
- S’elimina la bonificació per tema energètic (bonificació vinculada amb la realització 

d’obres d’instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia 
solar). 

 
* Ord. 2.1.2-Impost sobre activitats Econòmiques. IAE 
 

- Es modifica l’article 6-4, relatiu a la bonificació establerta per als dos primers exercici 

de tributació per als subjectes passius que utilitzin en la seva activitat de forma 
significativa l’energia solar i/o altres energies renovables. Es fixa en el 25%. 
 

- S’introdueix un nou índex de situació:  
 
• Categoria F: Zona amb qualificació urbanística “Activitats econòmiques 

comercials” amb valor 3,800. 
 

* Ord. 2.2.1-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. ICIO 

 
- Es modifica la bonificació relacionada amb les obres que incorporin sistemes per a 

l’aprofitament tèrmic o elèctric de l’energia solar per a autoconsum. La nova redacció 
és: 
 
• Gaudiran d’una bonificació del 50% de la quota de l’impost les construccions, 

instal·lacions o obres en les que s’incorporin sistemes per a l’aprofitament tèrmic 

o elèctric de l’energia solar per a autoconsum, en els edificis on no sigui de 
compliment obligat implantar-ne segons la normativa vigent. 
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L’aplicació d’aquesta bonificació està condicionada a què les instal·lacions per a 

la producció de calor incloguin col·lectors que disposin de la corresponent 
homologació de l’administració competent (marcatge CE). Caldrà acreditar-ho 
ajuntant el certificat a la instància que es presenti per sol·licitar la bonificació.  
La base imposable sobre la qual s’aplicarà aquesta bonificació serà la 
corresponent al cost d’execució material de la instal·lació dels sistemes 
esmentats exclusivament. 
 

- S’introdueix una bonificació del 95 % en els supòsits d’actuacions de millora o 
rehabilitació en edificis, locals o habitatges que siguin objecte del Programa 1 d’ajuts 
a les actuacions de rehabilitació a nivell de barri, segons el Reial Decret 853/2021 de 
5 d’octubre, (programes d’ajut en matèria de rehabilitació residencial i habitatge 
social del Pla de recuperació, transformació i resiliència. 

 

* Ord. 2.2.2-Impost sobre l’increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana 
 

- Es modifica l’article 8 “bonificacions”. Les bonificacions per al 2023 seran: 
 
• A favor de descendents i adoptats o ascendents i adoptants i cònjuges o parelles de fet, 

legalment inscrites 
 

a) Si el valor cadastral del sòl de la finca transmesa no supera els 15.000,00 € 
b) Si el valor cadastral del sòl de la finca transmesa supera els 15.000,00 € 

 
 

 
 
 

50% 

20% 

 
* Ord. 3.1- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local (taules i cadires) 
 

- L’ocupació de la via pública amb caixers automàtics experimenta un increment major 
que l’augment general. Passaran a satisfer 950,00 €/caixer. 

 
* Ord. 3.5-Taxa per llicències o la comprovació d’actuacions comunicades en 
matèria d’urbanisme 
 

- S’introdueix un punt relatiu a la tributació en els supòsits de desistiments en els 
règims de comunicació. 
La seva redacció és: 

  
• Les sol·licituds de desistiment referides en l’article 7.3 (Règims de comunicació) 

d’aquesta Ordenança, donaran lloc a la devolució del 50% de l'import de la taxa 
satisfeta en el supòsit que no s’hagués efectuat la revisió inicial per part del 
tècnic municipal. En tots els altres casos (caducitat, denegacions, ...) no 
procedirà la devolució. 

 

* Ord. 3.6-Taxa llicències d’autotaxis 

 
- Es fa una correcció tècnica a l’apartat “obligació de contribuir i data de meritament”. 

 
* Ord. 3.12- Taxa per la immobilització i retirada de vehicles de la via pública 
 

- Es modifiquen tots els preus que queden com segueix: 
 

- Pel trasllat de camió amb els servei de grua al dipòsit 
municipal, incloent-hi una estada no superior a 24 hores des 
del moment de l’ingrés del vehicle en l’esmentat dipòsit 150,00 € 

- Ídem, però trasllat de furgoneta o turisme 90,00 € 
- Ídem, però trasllat de caravanes 60,00 € 
- Ídem, però trasllat de motocicletes o ciclomotors 40,00 € 
- Ídem, però trasllat bicicletes / vehicle de mobilitat personal 

VMP 20,00 € 

- Quan el conductor retiri el camió abans que aquest estigui 
traslladat al dipòsit, però havent-se ja iniciat el servei de grua 75,00 € 

- Quan el conductor retiri la furgoneta o turisme abans que 45,00 € 
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aquest estigui traslladat al dipòsit, però havent-se ja iniciat el 

servei de grua 
-   
- Quan el conductor retiri la caravana abans que aquesta sigui 

traslladada al dipòsit, però havent-se ja iniciat el servei de 
grua 30,00 € 

- Quan el conductor retiri la motocicleta / ciclomotor / bicicleta /  
vehicle de mobilitat personal (VPM) abans que aquest sigui 
traslladat al dipòsit, però havent-se ja iniciat el servei de grua 15,00 € 

 
 

2. Estades   
Estades al dipòsit municipal a partir de 24 h. des de 
l’ingrés del vehicle: 

 
 

- camió dia o fracció 20,00 € 
- caravana dia o fracció 15,00 € 

- furgoneta dia o fracció 10,00 € 
- turisme dia o fracció 10,00 € 
- motocicletes dia o fracció 7,00 € 
- ciclomotors dia o fracció 5,00 € 

- bicicletes / vehicle de mobilitat personal 
(VMP) 

 
dia o fracció 3,00 € 

 
En tots els supòsits, l’import total d’estada al dipòsit mai superarà la quantitat de: 200,00 € 

 

 

3. Immobilitzacions  

- Per immobilitzar un vehicle a la via pública amb aparell 
immobilitzador 50,00 € 

 
 

Tributs. Increment de tarifes 
 

Impostos. Tipus de gravamen 

 
 

Els tipus de gravamen pels impostos exercici 2023 són els següents: 

a) IBI URBANA  
 

Tipus d’urbana: 0,9523 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 72-3 
del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 + 0,06 = 1,23) ni és inferior al 
tipus mínim i supletori del 0,4% fixat a l’article 72-1. 

 
b) IBI RÚSTICA  

 

Tipus de rústica: 0,7842 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 72-3 
del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 + 0,05 + 0,06 = 1,01) ni és inferior al 
tipus mínim i supletori del 0,3% fixat a l’article 72-1. 
 

c) IAE 
 
Índex de situació: 
 

- Categoria A.................:  3,558 Eixos viaris ciutat 
- Categoria B.................:  3,425 Zona comercial rellevant 

- Categoria C.................:  3,024 Resta del terme de la ciutat 
- Categoria D.................: 2,916 Zona amb qualificació 

urbanística  
“Activitats econòmiques 
industrials” 

(trams de carrer colindants 
amb la zona urbanística) 
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- Categoria E.................:   2,156 Nucli antic/carrer de Sant 

Ferriol 
- Categoria F.................:  3,800 Zona amb qualificació 

urbanística 
“Activitats econòmiques 

comercials” 
(trams de carrer colindants 
amb la zona urbanística) i a la 

vegada s’hi desenvolupi una 
activitat donada d’alta d’un 
epígraf de l’agrupació 64,65 o 
66 de les tarifes de l’IAE * 

 
* Si a la zona qualificada urbanísticament com a “Activitats econòmiques industrials” hi 

ha compatibilitat per al desenvolupament d’”Activitats econòmiques comercials” i 
efectivament s’hi està desenvolupant una activitat comercial es tributarà d’acord amb 

aquesta categoria. 
 
*L’índex a aplicar és el que correspon al carrer i número corresponent al domicili 
principal de l’activitat. 
 

Els índexs es mantenen també dins dels límits previstos a l’art. 87 del R.D. Legislatiu 
2/2004 de 5 de març 
 
- Els valors no són inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8. 
- El número de categories no és inferior a 2 ni superior a 9. 
- La diferència de valors entre categories no és mai inferior a 0,10 
 

d) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
D’acord a l’article 95 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les quotes no superen en 

cap cas el producte de les quotes base per 2. 
 

e) IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 

 
El tipus de gravamen per al 2023 és el 4% del pressupost. 
 
No s’excedeix el límit legal del 4% previst a l’article 102-3 del R.D. Legislatiu 2/2004, 
de 5 de març. 
 

f) IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE NATURALESA URBANA. 

 
Els tipus de base i de quota són els següents: 
 

Període  coeficient 
Base 

Tipus gravamen 

menys d'1 any 0,14 30 

1 any 0,13 30 

2 anys 0,15 30 

3 anys 0,16 30 

4 anys 0,17 30 

5 anys 0,17 30 

6 anys 0,16 30 

7 anys 0,12 30 

8 anys 0,10 30 

9 anys 0,09 30 

10 anys 0,08 30 

11 anys 0,08 30 

12 anys 0,08 30 

13 anys 0,08 30 

14 anys 0,10 30 
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15 anys 0,12 30 

16 anys 0,16 30 

17 anys 0,20 30 

18 anys 0,26 30 

19 anys 0,36 30 

Igual o superior a 20 anys 0,45 30 

 
 
Es mantenen dins dels tipus màxims previstos als articles 107 i 108 respectivament del 
R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
g) IMPOST SOBRES DESPESES SUMPTUÀRIES (Vedats de cacera i pesca) 

 

 Tipus base Tipus màxim de base 

Tipus de gravamen 15,00 % 20,00 % 

 

Es manté dins del tipus màxim previst a l’article 375-d) del R.D. 781/86 de 18 d’abril. 
 
 

Taxes 

- Amb caràcter general s’ha aplicat l’increment del 8%, llevat de la taxa recollida 

d’escombraries i la taxa d’ocupació de la via pública amb caixers automàtics (passen a 

950,00 €/caixer). 

- La taxa recollida d’escombraries (tant les domiciliàries (supòsit general i habitatges turístics) 

com les empresarials) s’incrementen un 6%. 

 

Cànons 

 

* Subministrament d’aigua potable.- S’incrementen un 6% tots els conceptes. 

* Explotació servei d’aparcament de les zones blaves del municipi. Els nous canvis són: 

• Fracció de 60 minuts € (iva inclòs): de 1,25 € a 1,30 €, increment 4%  

 
• Anul·lació denúncia per excés temps € (iva inclòs): de 4,50 € a 5,00 € increment 

11% 
 

• Anul·lació denúncia per no tenir tiquet € (iva inclòs): de 8,30 € a 8,50 €, 
increment 2,5 % 

 

 

Beneficis fiscals sol·licitats expressament pels interessats 
 
 

Ajudes econòmiques  
 
 
Es mantenen les ajudes que es detallen: 

- Es dona per sisè any consecutiu una ajuda econòmica equivalent a un percentatge 
sobre la quota líquida de l’IBI amb un màxim del 50% als immobles en què es 
desenvolupi un comerç de caràcter emblemàtic. 

 
- Es dona per onzè any consecutiu una ajuda econòmica per pagar l’Impost sobre 

vehicles de tracció mecànica 2023 als olotins i olotines que comprin un vehicle 

d’ocasió dels del 15/10/2022 al 31/12/2022 a un dels concessionaris de la Fira del 
Vehicle d’Ocasió que s’organitza els dies 15 i 16 d’octubre al Firalet d’Olot en el marc 
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de la Fira de Sant Lluc 2022, d’acord a les Bases aprovades per la Junta de Govern 

Local de 14 de juliol de 2022. 
 
- Es dona per sisè any consecutiu una ajuda econòmica per el pagament de la taxa del 

mercat del dilluns als marxants del mercat que realitzen una acurada neteja i 
selecció de residus del seu lloc de venda. 

 
 

Fiances  vinculades a figures tributàries 
 
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2022 i pels mateixos imports.  

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

 
Primer..- Aprovar provisionalment les modificacions de les OOFF 2022 a regir a partir del 

proper exercici 2023 que figuren a l’expedient. 

Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2023, segons detall: 

 
 
Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, seran 
exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, interessos de 
demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 

 
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2023, tal com disposa 
l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a comptar des 

del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als efectes d’examen i 
reclamacions. 
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Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es podrà 
interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini d’un mes a 
comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels corresponents 
padrons. 
 
Tercer.- Exposar al públic, mitjançant publicació al BOP, en un dels diaris de major difusió de 

la província i en el tauler d’anuncis, les modificacions de les Ordenances Fiscals 2022 a regir 
a partir del proper exercici 2023, durant 30 dies als efectes de que es puguin formular 
al·legacions, tal com disposen els articles 17-1 i 17-2 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de 
març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Quart.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi 

resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva de les 
Ordenances Fiscals. En el supòsit que no s’haguessin presentat reclamacions s’entendran 

definitivament aprovades sense necessitat d’acord de Ple. 
 
L’acord definitiu, incloent el provisional elevat a aquesta categoria i el text íntegra de les 
Ordenances Fiscals es publicaran al Butlletí Oficial de la Província de conformitat amb el que 
disposen els articles 17-3 i 17-4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març de bases de règim 

local.  

 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1446.0 
 

Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1825.0 

 
Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=2346.0 

 
Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=3062.0 

 
Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=3492.0 

 
Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4132.0 
 

Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4164.0 

 
Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4270.0 
 

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

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1446.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=1825.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=2346.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=3062.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=3492.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4132.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4164.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4270.0
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9.1. - APROVACIÓ MODIFICACIONS DE L'ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS 

2022 A REGIR PEL PROPER EXERCICI 2023 
 
Núm. de referència : X2022053227     
Núm. expedient: IG112022000024 

 
 
Per a l’exercici 2023 l’Ordenança reguladora de Preus Públics, ha sofert els següents canvis. 

 
 

Modificacions d’Ordenança. 

 

Les modificacions de preus són les següents: 

A – CULTURA 
 

A1. Preus públics utilització Plaça de Braus 

 
 

- Entitats sense ànim de lucre  Gratuït 
- Entitats amb ànim de lucre Actuació (*) 2.348,05 € 
- Fiança  300,00 € 

 

(*) Estaran exemptes les activitats d’espectacle de final de curs realitzades per empreses 

amb un caràcter marcadament social, cultural i artístic 

 

A4. Preus públics museus 2023 

 
 

1. Entrada General 

 
 

- A un museu unitat 3,00 € 
- A dos museus unitat 4,00 € 
- A tres museus unitat 5,00 € 

 
 
 

2. Entrades especials 

 

 

- Jubilats  dpte. 50% 
- Estudiants, aturats i Carnet Jove  gratuïta 
- 1er. Diumenge de cada mes  gratuïta 

 

 
 

3. Tarifes per grups 

 
Visites didàctiques duració 1 hora. Ràtio 25 persones per guia 

 

Visita a un museu Preu entrada Preu guia 

- Estudiants 0,00 € 60,00 € 

- Jubilats 0,75 € x núm. persones 60,00 € 
- Adults 1,50 € x núm. persones 60,00 € 
- Tiquet museu 8,00 €  
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(museus comarca) 

 
 

Visita a dos 

museus 

Preu entrada 

Preu guia 

- Estudiants 0,00 € 100,00 € 
- Jubilats 1,00 € x núm. persones 100,00 € 
- Adults 2,00 € x núm. persones 100,00 € 

 

 

Visita a tres 
museus 

Preu entrada 
Preu guia 

- Estudiants 0,00 € 150,00 € 

- Jubilats 1,25 € x núm. persones 150,00 € 
- Adults 2,50 € x núm. persones 150,00 € 

 

 
E – ESPAI CRÀTER 

 
PREUS VISITES ESPAI CRÀTER 2023 

 
E1.- Preus entrades exposició 
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E2.- Preus entrada sala per altres tipologies 
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E3.- Preus activitats pròpies 

 

 
 

2.- PREUS LLOGUERS ESPAI CRÀTER 2023 

 
E4.- Preus de lloguer d’espais 

 

• Activitats tancades al públic general per part de persones jurídiques, 

persones físiques, o entitats amb ànim de lucre.  
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 Preu per hora durant 
l’horari d’obertura del 

centre 

Preu per hora fora 
d’horari d’obertura del 

centre.   

Sala Magma   45 € 55 € 

Aula Bufador  30 € 45 € 

 

• Activitats tancades al públic general per part d’entitats sense ànim de lucre.  

 

 Preu per hora durant 
l’horari d’obertura del 
centre 

Preu per hora fora d’horari 
d’obertura del centre.   

Sala Magma   40 € 50 € 

Aula Bufador 25 € 40 € 

 

• Activitats gratuïtes obertes al públic general per part de persones 

jurídiques, persones físiques o entitats amb ànim de lucre.  

 

 Preu per hora durant 
l’horari d’obertura 
del centre 

Preu per hora fora 
d’horari d’obertura del 
centre.   

Sala Magma   40 € 50 € 

Aula Bufador  30 € 40 € 

 

• Activitats gratuïtes obertes al públic general per part d’entitats sense ànim 

de lucre. 

 

 Preu per hora durant 
l’horari d’obertura 
del centre 

Preu per hora fora 
d’horari d’obertura del 
centre.   

Sala Magma   25 € 40 € 

Aula Bufador  25 € 35 € 

 

• Activitats de pagament obertes al públic general per part de persones 

jurídiques, persones físiques o entitats amb ànim de lucre.  

 

 Preu per hora durant 
l’horari d’obertura del 
centre. 

Preu per hora fora 
d’horari d’obertura del 
centre.   

Sala Magma   85 € 115 € 

Aula Bufador  40 € 55  

 

• Activitats de pagament obertes al públic general per part d’entitats sense 

ànim de lucre. 

 

 Preu per hora durant 
l’horari d’obertura del 
centre 

Preu per hora fora 
d’horari d’obertura 
del centre.   

Sala Magma   75 € 100 € 
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Aula Bufador  35 € 45  

 

E5.- Consideracions generals 

 

L’Espai Cràter deixarà la sala a disposició de l’entitat sol·licitant en condicions d’obertura 

general per al seu bon ús.  

 

El material electrònic (so, vídeo, àudio i altres) sols serà manipulat pel personal propi del 

centre o d’un tècnic especialitzat. El centre deixarà la sala operativa per al seu ús.   

 

L’Espai Cràter valorarà les necessitats tècniques i altres elements vinculats a la preparació i 

realització de l’activitat i decidirà quin tipus de personal és necessari.  

 

El personal tècnic extern que s’hagi de contractar per part de l’empresa o entitat sol·licitant 

anirà a càrrec d’aquests, tant la contractació com el pagament.  

 

Per l’ús de l’altell s’aplicaran els preus de l’aula Bufador. 

 

E6.-Lloguer del sistema de venta d’entrades 

 

El cost del lloguer del sistema de venta d’entrades s’estipula a un preu de 0,65 € més l’IVA 

corresponent al 21% per cada entrada venuda.   

 

E7.- Neteja 

 

La neteja habitual està inclosa en el preu del lloguer.  

 

En cas d’utilitzar el vestíbul per a ús de càtering es requerirà una despesa extra de 100 € 

més IVA, que serà carregada al sol·licitant en el moment de facturar el preu del lloguer de 

l’espai.  

 

E8.- Material 

 

El material de que disposa la sala llogada està inclòs en el preu del lloguer, que serà 

manipulat per personal tècnic especialitzat.  

 

E9.- Gratuïtat  

 

Les activitats que formin part de la programació del centre, organitzades per entitats, no 

estaran subjectes a cap despesa.  

També gaudiran de gratuïtat les reserves realitzades per part de les diferents àrees i 

regidories de l’Ajuntament.   

E10.- IVA 

 

S’aplicarà el 21 % d’IVA a tots els preus detallats anteriorment.  

E11.- Pagament 

 

S’emetrà una factura que serà abonada, com a mínim, 24 hores abans de fer ús de l’espai. 

Per causes justificades es pot abonar el mateix dia de l’ús, però serà imprescindible de 

presentar el justificant corresponent. 

 

E12.- Horaris 

 

En les reserves que sigui necessària l’obertura del centre per a preparar l’activitat, el còmput 

d’hores s’iniciarà en el moment d’obertura expressa de l’espai. 
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Els horaris d’obertura es poden trobar al web espaicrater.com 

 

E13.- Costos personal extra 

 

Controlador d’accés:  25 €/hora 

Tècnic de sala:   40 €/hora 

  
F – ALTRES ÀREES 

 
 

F1. Serveis de la brigada i lloguer de material 

 
 

Escenari modular m2/dia 18,74 € 

Remolc escenari gran amb tendal ( de 6x4 a 6x6 ) ut/dia 815,35 € 

Remolc escenari petit sense tendal ( 4x2 ) ut/dia 151,83 € 

Tanques ut/dia 1,86 € 

Cavallets 1'20 metres ut/dia 2,42 € 

Cavallets 0'80 metres ut/dia 1,86 € 

Cadires ut/dia 1,23 € 

Taules ut/dia 5,84 € 

Taules amb muntatge i transport ut/dia 16,43 € 

Hito desmuntable verd/blanc plàstic ut/dia 49,46 € 

Personal Brigada hora 35,14 € 

Caldrà afegir-hi, en el seu cas el cost de la franquícia de 
l´assegurança ut 376,33 € 

 

 

F2. Serveis de la brigada i lloguer de maquinària 

 
 

Camió gran hora 46,90 € 

Camió mitjà hora 41,05 € 

Camió petit hora 36,43 € 

Furgoneta hora 31,71 € 

Camió grua gran hora 52,86 € 

Camió grua petit hora 41,07 € 

Camió grua articulada amb cistella hora 28,17 € 

Tractor mitja canya hora 51.62 € 

Tractor remolc hora 51,62 € 

Tractor cuba hora 51.62 € 

Retro excavadora hora 45,77 € 

Plataforma elevadora amb cistella hora 28,17 € 

Rulo Lebrero hora 49,31 € 

Rulo Wacker hora 31,71 € 

Granota Lebrero hora 28,17 € 

Disc de tallar asfalt hora 28,17 € 

Màquina de pintar carreteres hora 35,14 € 

Màquina pressió hora 39,86 € 

 
 

F3. Servei de brigada i cost de material 

 

 

MIRALL  285,50 € 

SUPORT VERTICAL-PAL DE SENYAL ALUMINI (CAMERO)  110,62 € 
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PAPERERA CIRCULAR GRIS  81,65 € 

PILONA HOSPITALET FLEXIBLE HC 214 fixe  71,45 € 

PILONA HOSPITALET FLEXIBLE HC 214 extraïble  179,63 € 

PILONA HOSPITATLET FIXE  39,60 € 

PILONA HOSPITALET EXTRAÏBLE  143,33 € 

PILONA FERRO LLUMÍ C/ BISBE LORENZANA  95,54 € 

PILONA FERRO BOLA RODONA CAPDEMUNT ("cerilla")   68,04 € 

HITO DESMUNTABLE VERD/BLANC PLÀSTIC  49,46 € 

PILONA GORGE  115,73 € 

SENYAL CIRCULAR ALUMINI   126,77 € 

SENYAL STOP ALUMINI  132,72 € 

SENYAL TRIANGULAR ALUMINI  106,13 € 

MATERIAL APORTACIÓ  19,12 € 

TRANSPORT FURGONETA   31,71 € 

MÀ D´OBRA   35,14 € 

PINTAT LÍNIA GROGA (PERSONAL I TRANSPORT INCLÒS) ml 18,67 €/ml 

 
 

F4. Utilització d’instal·lacions municipals. Saló de sessions/Sala Pere Gussinyé 

 
 

Casaments civils, quan un o els dos cònjuges    estiguin 
empadronats a Olot o a algun altre  municipi de la 
comarca. 

 

- De dilluns a divendres, horari d’oficina gratuït 
- Dissabtes (10h–14h)    117,25 € 

 

Casaments civils, quan els dos cònjuges no estiguin 
empadronats a Olot o a algun altre  municipi de la 
comarca. 

 

- De dilluns a divendres, horari d’oficina  71,45 € 
- Dissabtes (10h–14h)    175,80 € 

 
No es celebraran casaments els dies establerts al calendari 2022 com a dies 
inhàbils. 

 

F5. Utilització d’instal·lacions municipals. Pavelló firal.  

 
 

Utilització  

- Departaments municipals      Gratuït 
- Altres organismes públics        Gratuït 

Utilització esportiva  

- Particulars/ Entitats esportives federades 
locals 

Preu/hora 1,35 €     

- Particulars / Entitats esportives federades no 
locals 

Preu/hora   18,15 € 

- Particulars / Entitats esportives no federades 
locals 

Preu/hora    18,15 € 

- Particulars / Entitats esportives no federades 
no locals 

 
Preu/hora 

 
36,20 € 

- Partits/competicions entitats esportives 
federades locals 

 Gratuït 

- Partits/competicions entitats esportives 
federades no locals 

Preu/hora 35,85 € 

Entitats sense ànim de lucre  

- Entitats locals (activitats gratuïtes) Preu/dia     120,75 € 
- Entitats no locals (activitats gratuïtes) Preu/dia     241,45 € 
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- Entitats locals (activitat amb entrada pagament) Preu/dia   241,45 €  

- Entitats no locals (activitat amb entrada 
pagament) 

Preu/dia    603,70 €  

- Muntatge i desmuntatge entitats Preu/dia     36,20 €  

Empreses i particulars  

- Empreses i particulars locals Preu/dia  483,00 € 
- Empreses i particulars no locals  Preu/dia  724,50 € 

- Muntatge i desmuntatge empreses i particulars 
(*) 

Preu/dia 120,75 € 

Altres  

- Dipòsit i lliurament de clau   0,00 € 

- Servei de calefacció Preu/hora  7,80 € 
- Personal suport consergeria, manteniment o 

neteja (*) 
Preu/hora  24,10 € 

 

 (*) El muntatge i desmuntatge, si s’escau, s’entén els dies abans i posteriors de la data 
sol·licitada per a l’activitat i les dues operacions conjuntes, com a màxim, poden durar 3 dies 
 
 

F6. Lliurament núm. de carrer 

 

 

- Lliurament núm. de carrer unitat 7,55 € 

 
 

 

F7. Arxiu Comarcal de la Garrotxa 

 

 
F7.1 Preus públics per a l’ús de les fotografies del 
Cercador d’Imatges 

  

 
 

Drets d’explotació econòmica derivats de la 
propietat intel·lectual 

  

 

Ús comercial de les fotografies  Preu unitat 

A4 300 dpi RGB/escala grisos  9,45 €  
Web 72 dpi RGB/escala grisos  7,00 € 
   

Ús no comercial de les fotografies  Preu unitat 

A4 300 dpi RGB/escala grisos  4,85 €  
Web 72 dpi RGB/escala grisos  3,00 € 
   

 

F7.2 Preus públics per a l’ús d’imatges en moviment   

 
 

Drets d’explotació econòmica derivats de la 
propietat intel·lectual  

  

 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

Ús comercial de les imatges en moviment   

  1,00 €/ el minut  
   

Ús no comercial de les imatges en moviment   

  0,50 €/el minut  
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F-Fiances preus altres àrees.  

 

Es mantenen les mateixes de l’any 2022 i pels mateixos imports. 

 
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 les modificacions de l’Ordenança reguladora de preus públics 2022 a regir 

per el proper exercici 2023 que es detallen a l’expedient. 

Segon.- Publicar les modificacions de l’ordenança de preus públics al BOP d’acord al que 

disposa l’article 45-1a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú 

de les Administracions Públiques LPACAP. 

 

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4317.0 

Intervé la Sra. Roca 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4358.0 

 
Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4387.0 

 
Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4393.0 

 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC) i 7 

abstencions (5 ERC i 2 CUP) 

 
10.1. - APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A 

L'EXERCICI 2023 
 
Núm. de referència : X2022053850     
Núm. expedient: CPG52022000016 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot pel 2023, conjuntament amb els 
seus annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat 
Pressupost, segons el següent resum per capítols: 
 

 

DESPESES   

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 14.547.837,05 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 16.815.724,30 

CAP.III DESPESA FINANCERA 418.310,97 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4317.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4358.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4387.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4393.0
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CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.429.638,09 

CAP.V FONS DE CONTINGÈNCIA 50.000,00 

CAP.VI INVERSIONS 5.599.831,06 

CAP.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 303.123,47 

CAP.IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.362.870,07 

   

 TOTAL 43.527.335,01 

 

INGRESSOS:   

   

CAP.I IMPOSTOS DIRECTES 15.733.822,50 

CAP.II IMPOSTOS INDIRECTES 675.150,00 

CAP.III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

8.793.107,33 

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.220.683,69 

CAP.V INGRESSOS PATRIMONIALS 585.111,00 

CAP.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.010.229,86 

CAP.IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.509.230,63 

   

 TOTAL 43.527.335,01 

 
2n.) Aprovar el pressupost del Consorci DINAMIG pel 2023, segons el següent resum 
per capítols: 
 

DESPESES   

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 65.455,20 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 153.332,41 

   

 TOTAL 218.787,61 

 

INGRESSOS:   

   

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 218.787,61 

   

 TOTAL 218.787,61 

 
 
 
3r.) Aprovar el pressupost de l’empresa municipal Gestora Urbanística Olotina,SA 
pel 2023, segons el següent resum per capítols: 
 

DESPESES   

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 171.612,42 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 64.400,00 

CAP.III DESPESA FINANCERA 9.974,67 

CAP.IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 69.320,44 

   

 TOTAL 315.307,53 

 

INGRESSOS:   
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CAP.III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

140.444,05 

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 152.069,00 

CAP.VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 22.794,48 

   

 TOTAL 315.307,53 

 
 
4rt.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2023, segons el 
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 

DESPESES   

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 14.784.904,67 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 17.033.456,71 

CAP.III DESPESA FINANCERA 428.285,64 

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.203.693,82 

CAP.V FONS DE CONTINGÈNCIA 50.000,00 

CAP.VI INVERSIONS 5.599.831,06 

CAP.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 303.123,47 

CAP.IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.432.190,51 

   

 TOTAL 43.835.485,88 

INGRESSOS:   

   

CAP.I IMPOSTOS DIRECTES 15.733.822,50 

CAP.II IMPOSTOS INDIRECTES 675.150,00 

CAP.III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

8.933.551,38 

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 12.365.596,03 

CAP.V INGRESSOS PATRIMONIALS 585.111.00 

CAP.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 2.010.229,86 

CAP.VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 22.794,48 

CAP.IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.509.230,63 

   

 TOTAL 43.835.485,88 

 
 
5è.) Aprovar la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris i a personal laboral.  
 
6è.) Autoritzar a l’Alcalde la formalització d’un préstec per a finançar projectes 
d’inversió de l’exercici 2023 fins a un import de 3.509.230,63 euros. 
 
7è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació, les bases 
d’execució i la plantilla de personal mitjançant edicte al B.O.P. Pel que fa a les 
reclamacions s’estarà al que disposa l’article 170 del RD 2/2004, de 5 de març, del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
Una vegada transcorreguts 15 dies hàbils, cas que no hi hagi reclamacions es 
considerarà definitivament aprovat i es procedirà a la publicació en el B.O.P. per 
capítols.  
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Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4530.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=5294.0 
 

 
Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=5986.0 

 
Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=7035.0 
 

Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=7490.0 
 

Intervé el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=7938.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=8351.0 

 
Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=8441.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=8538.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT ) i 10 vots en 
contra (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP). 
 
 

11.1. - APROVAR EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER L'ANY 2023 
 
Núm. de referència : X2022054026     
Núm. expedient: CPG12022000011 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Revisat el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Olot i contrastat amb 
l’informe de control financer de les subvencions gestionades per la Corporació l’any 
2021. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=4530.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=5294.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=5986.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=7035.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=7490.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=7938.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=8351.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=8441.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=8538.0
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Primer.- Revisar i modificar el Pla estratègic de subvencions per a l’any 2023 segons 
documentació annexa. 
 
Segon.- Fer extensives les esmentades modificacions a les àrees i gestors 
responsables de les subvencions. 
 
Tercer.- Publicar l’esmentat Pla estratègic de subvencions amb les seves 
modificacions en al BOP tal com disposa la normativa vigent. 
 
Quart.- Publicitat aquesta modificació en el portal de transparència de la web 
municipal. 
 

 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9097.0 

 
Intervé el Sr. Gasulla 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9117.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9178.0 

 
Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9284.0 

 
Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9806.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9990.0 
 

Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=10251.0 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC ), 3 
vots en contra (3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
12.1. - REVISAR I MODIFICAR L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT 
Núm. de referència : X2022054028     
Núm. expedient: CPG12022000012 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Revisada l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot i contrastada 
amb l’informe de control financer de les subvencions gestionades per la Corporació 
l’any 2021. 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9097.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9117.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9178.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9284.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9806.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=9990.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=10251.0
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Primer.- Revisar i modificar l’Ordenança general de subvencions segons 
documentació annexa. 
 
Segon.- Fer extensives les esmentades modificacions a les àrees i gestors 
responsables de les Subvencions. 
 
Tercer.- Publicar l’esmentada Ordenança amb les seves modificacions en el BOP tal 
com disposa la normativa vigent. 
 
Quart.- Publicitar aquesta modificació en el portal de transparència de la web 
municipal. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=10282.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=10303.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=10321.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=10504.0 
 

Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=10608.0 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 
 

13.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

PROJECTE PLA PARCIAL URBANITZACIÓ “EL SERRAT” 
Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=10653.0 

 
Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a01841899c67f00a3?startAt=10734.0 
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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 les 9 del vespre i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


