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ACTA NÚM.13 

EL DIA 22 DE DESEMBRE DE 2022. 
1A CONVOCATÒRIA 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 de desembre de 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 

 
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/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=94.0 

 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde obre el ple de l’Ajuntament d’Olot del mes de desembre. Dona la 
benvinguda a les regidores i regidors al Saló de Sessions i inicia el Despatx Oficial de 
l’última sessió de l‘any. 
 
El Sr. Alcalde informa que Olot serà capital de la Sardana l’any 2025. La 
Confederació Sardanista de Catalunya ha escollit la ciutat en el marc de la Gala dels 
Premis que s’ha celebrat aquest cap de setmana a Balaguer. L’Alcalde recorda que la 
proclamació ha estat resultat de la moció aprovada en el ple del mes de setembre i 
impulsada per les 3 entitats sardanistes: l’Agrupació Sardanista Olot, Flor de Fajol i 
Agrupació Sardanista de la Garrotxa, a qui agraeix la feina feta i l’impuls a la 
candidatura d’Olot per al 2025.  
 
El Sr. Alcalde, en canvi, lamenta la resposta obtinguda arran de la moció aprovada en 
l’anterior Plenari per tal de recuperar les proves teòriques dels exàmens de conduir 
a la ciutat. Segons avança, des de la Subdelegació del Govern han fet arribar l’acord 
a la Direcció General de Trànsit que manté la mateix resposta que ja van donar en les 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=94.0
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anteriors ocasions: que la voluntat de la DGT és realitzar els exàmens teòrics amb 
ordinadors connectats per una millora de temps i seguretat en la correcció i que 
consideren que la distancia entre Olot i Girona és, segons diuen textualment “prou 
raonable, tal com es fa a la resta de ciutats de les comarques gironines”. L’Alcalde 
afirma que no està d’acord amb la resposta, que ha fet arribar a les autoescoles, i que 
seguirà insistint perquè la ciutat recuperi les proves teòriques de conduir.   

 
En l’apartat de felicitacions, el Sr. Alcalde trasllada la felicitació del Ple a Joan Gallach 
Planella, que va ser proclamat Hereu de les comarques Gironines 2022 i 1r fadrí 
d’honor de Catalunya en l’acte celebrat el passat mes de novembre a Peralada. 
 
D’altra banda, el Sr. Alcalde també trasllada l’agraïment del Ple a Josep Andrés, que 
ha deixat el càrrec de President del Centre d’Iniciatives Turístiques. Després de 15 
anys al capdavant de l’entitat, ha deixat la presidència que ha assumit l’Adela Moya a 
la qual li trasllada molts encerts en aquesta nova etapa. 
 
El Sr. Alcalde proposa fer arribar la felicitació del Ple als responsables de l’agència de 
viatges Trescàlia, Beth Cobo. El passat 2 de desembre, a la seu del Parlament 
Europeu, va recollir el guardó Star Awards en la categoria de “Contribució a la 
conservació” pel paquet turístic ‘Walking on the landscape – Caminant entre 
paisatges’. 
 
I subratlla el premi que l'Associació de Publicacions Periòdiques en Català ha 
concedit al treball de la revista la Comarca “Quan la superació és l'única opció” dedicat 
al càncer infantil. El treball de David Planella amb imatges de Sandra Sotillo i Ramon 
Buxó va rebre el guardó el passat 29 de novembre a Barcelona. 
 
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 17 de novembre:  
- Particulars:  12 
- Entitats i altres organismes: 13 

 
Seguidament, el Sr. Alcalde dona compte de les ENTREVISTES amb diferents càrrecs 
de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer Ple ordinari, del passat 
17 de novembre: 

- Dimarts 20 de desembre va participar de la inauguració dels Pessebres d'Olot i 
de la Garrotxa al municipi del Soler durant la qual es va reunir amb 
l’Alcaldessa. 

- Dimecres 21 de desembre va signar el conveni de col·laboració amb la 
Universitat de Girona a través de l’Espai Cràter. L’objectiu del conveni és 
promoure la qualitat de vida de les persones que viuen al territori a través del 
desenvolupament de reptes a l’entorn del paisatge. 

 
A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit des de la 
celebració del darrer Ple ordinari, del passat 17 de novembre: 
- Dijous 17 de novembre va assistir a la inauguració de les noves oficines de Xaloc. 

Al vespre va presidir el Ple Municipal del mes de novembre. 
- Divendres 18 de novembre va participar d’una trobada amb l’Associació de 

Voluntaris de Protecció Civil.  

https://www.europarc.org/sustainable-tourism/awards/star-awards/
https://bit.ly/2Yb5iRm
https://bit.ly/2Yb5iRm
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- Dissabte 19 de novembre, acompanyat de diferents regidors, va prendre part de la 
passejada inaugural de la Fira Orígens, que aquest any ha celebrat la 10a edició. 

- Diumenge 20 de novembre va assistir a l’Assemblea de l’Orfeó Popular Olotí i al 
posterior dinar que cada any s’organitza per celebrar la festivitat de Santa Cecilia. 
A continuació, es va traslladar a l’Estadi Municipal per seguir el partit que va 
disputar la Unió Esportiva Olot i el Deportivo Aragón.   

- Dimarts 22 de novembre va participar de la roda de premsa del Festival MOT que 
se celebrarà del 16 al 25 de març a Olot i Girona. La presentació es va fer a Olot i 
posteriorment a Girona.  

- Divendres 25 de novembre, coincidint amb el Dia Internacional per a l'eliminació de 
la Violència Envers les Dones, va assistir a la lectura del manifest del 25N que va 
tenir lloc davant l’Ajuntament d’Olot. A continuació, va assistir a la Junta del 
Consorci SIGMA. A la tarda va prendre part de la presentació del Torró Amic 
organitzat per la Pastisseria Ferrer i, a continuació, va saludar els assistents a la 
presentació del punt de llibre del poema de Joan Mercader “Volcans adormits” al 
Café d’Art Fontanella. A l’Orfeó Popular Olotí per seguir l’obra "You Say Tomato", 
del festival Petit Format. 

- Dissabte 26 de novembre va assistir a l’acte de presentació de les millores fetes a 
la Plaça de les Rodes del barri de Sant Francesc. A la tarda va saludar a les 
persones que col·laboraven fent de voluntàries del Gran Recapte d’Aliments. A 
continuació, va participar de lectura del manifest que les dones ALBA varen llegir 
amb motiu del dia contra la violència de gènere davant l’església de Sant Esteve. 
Seguidament va assistir al partit del Club Hoquei Olot i el CP Congres. Al vespre va 
assistir a l’entrega dels Premis Trabucaires que organitza els Amics de l’Alta 
Garrotxa. 

- Diumenge 27 de novembre va assistir al dinar amb motiu del 30è aniversari de la 
Casa Cultural d’Andalusia. A la tarda va anar a veure l’obra Pòsit, dins la 
programació del Petit Format. 

- Dilluns 28 de novembre va visitar les noves instal·lacions de la Carnisseria 
Planagumà. A continuació va participar de la celebració del 8è aniversari de la 
Plaça Mercat. A la tarda va assistir a la Comissió Permanent d’Innovac que es va 
fer de forma telemàtica.   

- Dimarts 29 de novembre va assistir al Patronat i al Consell Rector de la Fundació 
Antic Hospital Sant Jaume. 

- Dimecres 30 de novembre va assistir a l’entrega de la distinció d’establiments 
històrics a les empreses Esteve Espuña pels seus 75 anys i Transports Minguet, 
que compleix el centenari de la seva creació. 

- El divendres 2 de desembre acompanyat de la regidora Imma Muñoz, va felicitar a 
la Sra. Maria Devesa, en el seu 100è aniversari, celebrat a la residència Sant 
Jaume. A la tarda a l’Espai Cràter, va assistir a la presentació dels treballs i dels 
projectes guanyadors dels XXII Premis Salvador Reixach organitzats pel PEHOC. 

- El dissabte 3 de desembre va inaugurar Pessebres Olot en acte que va tenir lloc a 
Can Trincheria i que va continuar amb un recorregut per les diferents seus. També 
a Can Trincheria va presentar el llibre de Lluís Busquets ‘Embastes i piripius’. Tot 
seguit, acompanyat de diferents regidors, va participar en el reconeixement als 
membres del Grup Gran i Grup Júnior del CPA Olot. El Grup Gran, es va proclamar 
subcampiones del món en grups de xou amb “Escalant” en els mundials celebrats 
a l’Argentina. El Grup Júnior va guanyar,  el títol Europeu amb el ball “Decisió 
final”. 

- Dimarts 6 de desembre, va assistir a l’estrena de la primera Nadala de l'any, acte 
organitzat dins la programació de la Fira del Pessebre. 

- Dissabte 10 de desembre va assistir al Missatge Nadalenc organitzat per 
l’Agrupació de Pessebristes d’Olot i Garrotxa. La Clara Puigvert i la Fina Puigdevall 
de Les Cols van pronunciar el pregó sobre la cuina tradicional nadalenca. A 
continuació es va traslladar al barri de Les Planotes. L’Associació de Veïns va 

https://twitter.com/hashtag/Olot?src=hashtag_click
https://twitter.com/hashtag/Garrotxa?src=hashtag_click
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organitzar una xocolatada per posar a punt la decoració de Nadal presidida per 
una alsina surera que ha substituït al pi que hi havia hagut fins al moment en 
aquest espai de la ciutat. Tot seguit, va animar al Club Hoquei Olot en el partit 
disputat contra l’Oviedo i que va acabar amb victòria dels olotins per 6 gols a 4. 
Cines Olot va acollir la presentació de l’estrena del documental del Club Bàsquet 
Olot amb motiu dels 50 anys d’història.  

- Diumenge 11 de desembre va participar de l’acte de record a Tomàs Domínguez 
que va morir de forma sobtada el passat mes d'octubre. Els participants van poder 
fer quilòmetres nedant, corrent, caminant, amb bicicleta o amb moto, en record del 
que havia estat entrenador del Club Natació Olot.  
A la tarda, va saludar als organitzadors de les activitats culturals del barri de Les 
Tries i Sant Miquel. A continuació, va seguir una de les sessions dels playbacks 
organitzats per l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa per la Marató de TV3.  
- Dilluns 12 de desembre amb els responsables de l’Arxiu Comarcal de la 
Garrotxa i de l’Espai Cràter, va presentar als mitjans del veredicte Beques Ciutat 
d'Olot.  

- Dimarts 13 de desembre va participar de la presentació de la programació 
cultural de la ciutat per al primer semestre de 2023. Al migdia va assistir al dinar 
de germanor de la gent gran dins dels actes de la Festa de Santa Llúcia. Al vespre 
va assistir a la junta general de DinamiG. A continuació, va assistir a l’Espai Cràter 
al II Fòrum #CampusGarrotxa sobre Indústria 4.0. Reptes i aplicacions. 

- Dimecres 14 de desembre va assistir a la Junta General del SIGMA i la Junta 
General del CASG.  
- Divendres 16 de desembre va assistir al Patronat de la Fundació La Caritat. A 
continuació va participar en un dels actes del 25 aniversari de la seu de la 
Delegació Garrotxa-Ripollès del COAC que va consistir en la instal·lació de la placa 
Docomomo Ibèric a la Casa Serra. A la tarda va assistir a les actuacions que 
l’Escola Municipal de Música va realitzar a diferents punts del centre de la ciutat per 
celebrar el Nadal.  Al vespre va assistir a la conferència organitzada pel COAC amb 
motiu dels seus 25 anys i, tot seguit, al concert d’Andrea Motis. 
- Dissabte 17 de desembre va assistir a la xocolatada que l’AV del barri de la 
Caixa van organitzar per celebrar les Festes. A continuació va visitar el Pessebre 
vivent que els alumnes de l’escola Maria Reina van representar al pati de l’escola. 
Seguidament va participar a la inauguració de les exposicions de Badia Trias i 
Miquel Duran que es poden veure a Àmbit Sant Lluc i a continuació va assistir al 
85è recital poètic que els Amics de les Lletres Garrotxines van oferir en el mateix 
espai.  Al vespre va participar de la Quina solidaria en favor d’Ucraïna organitzada 
pel Club Tenis Taula Olot amb la comunitat ucraïnesa i el suport de l’AOAPIX. 
- Diumenge 18 de desembre a l’Estadi Municipal va seguir el partit Unió 
Esportiva Olot - Mallorca B. A la tarda, va prendre part de la gran Cagada del Tió 
organitzada per l’ACO al Firal. A continuació, va assistir al concert de Nadal de 
l’alumnat del Cor de Maria al Teatre Principal. Tot seguit, es va dirigir al Torín on 
durant tot el dia s’hi va celebrar la marató sardanes. Hi va anunciar que la 
Confederació Sardanista de Catalunya va proclamar Olot, capital de la 
Sardana 2025, en el marc de la Gala dels Premis celebrats aquest cap de 
setmana a Balaguer. L’Alcalde va traslladar l’agraïment de la ciutat als 
representants de l’Agrupació Sardanista Olot, Flor de Fajol i Agrupació 
Sardanista de la Garrotxa impulsors de la iniciativa. Posteriorment, als 
Caputxins, va assistir al concert de Nadal que van oferir diferents corals de la ciutat.  
- Dilluns 19 de desembre va prendre part de la Trobada Nadal de la Cambra de 
Comerç que es va celebrar al Casino Olotí.  
- Dimarts 20 de desembre, va assistir al dinar de Nadal de l’Edifici Balmes. A la 

tarda va participar de la inauguració dels Pessebres d'Olot i de la Garrotxa al 
municipi del Soler. 
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Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=115.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=357.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=365.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=452.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=497.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=553.0 

 
 

3. – DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2022LDEC004336 al 2022LDEC004813. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=562.0 

 

• Contractar el servei de creació metodològica per al disseny i gestió de projectes 
educatius i culturals, per tal de marcar les línies de treball de la nova àrea de 
cultura i educació de l'ajuntament d'Olot. 

 
Respon la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=897.0 
 

 

• Contractar el servei de concepció i producció de nous espais de reflexió 
contemporània als museus d'Olot, per tal de renovar i millorar els espais 
expositius dels museus, modernitzar-los i adaptar-los a les noves necessitats 
dels visitants. 

 

• Contractar el servei d’assessorament pel disseny de la nova estructura 
metodològica i dels nous usos inclusius i comunitaris d'espais dels museus 
d'Olot 

 

• Contractar el servei d’organització i coordinació d’exposicions als museus 
d’Olot per tal de coordinar i organitzar les activitats complementàries de les 
exposicions dels museus d'Olot 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=115.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=357.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=365.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=452.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=497.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=553.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=562.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=897.0
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Respon el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=952.0 
 

 

• Aprovar adhesió a l'acord marc del fons d'habitatge de lloguer destinat a 
polítiques socials 

 
Respon el Sr. Güell 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1135.0 

 
 
 
Intervé la Sra. Alegre. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=660.0 

 

• Adjudicar, mitjançant procediment negociat sense publicitat, del servei per a la 
realització de les activitats de robòtica educativa en el lleure "Estiu Riu 2022". 

 
Respon la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=879.0 
 

• Adjudicar subministrament en règim de lloguer de grups electrògens per a 
Festes del Tura 2022. 

 
Respon el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1071.0 

 
 

• Procedir al cobrament de l'empresa adjudicatària per fer front a la indemnització 
pels perjudicis econòmics ocasionats a conseqüència de les obres de 
reurbanització i impermeabilització de la plaça del mig, contractades per 
l’ajuntament d’Olot. 

 

• Procedir al cobrament de l'empresa adjudicatària per fer front a la indemnització 
pels perjudicis econòmics ocasionats a conseqüència de les obres de 
reurbanització i impermeabilització de la plaça del mig, contractades per 
l’ajuntament d’Olot. 

 

• Procedir al cobrament per l’equip d’arquitectes directors per fer front a la 
indemnització pels perjudicis econòmics ocasionats a conseqüència de les 
obres de reurbanització i impermeabilització de la plaça del mig, contractades 
per l’ajuntament d’Olot. 
 

Respon la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1260.0 

 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=952.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1135.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=660.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=879.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1071.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1260.0
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Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=730.0 
 

• Adjudicar serveis de digitalització de 514 cintes de vídeo beta i 80 de vídeo 
beta del fons televisió de la Garrotxa (TVG) 

 
Respon el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=952.0 

 

• Aprovar el programa “accés obert . 
 
Respon la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1098.0 

 

• Acordar la realització de prestacions en benefici de la comunitat en substitució 
de la sanció econòmica.  

 
Respon la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1211.0 

 
 

 
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/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1323.0 

 

• Projecte executiu modificat de carril bici a l’avinguda de girona i a la carretera 
les tries fase 2 

 
Respon el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1389.0 

 
 
Intervé la Sra. Gamouchi. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1357.0 

 
 

• Conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Acció 
Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya per 
recuperar i repoblar el cranc de riu autòcton (Austropotamobius pallipes) en els 
cursos hídrics de la conca dels rius Fluvià, Ter i Muga. 

 
Respon el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1494.0 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=730.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=952.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1098.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1211.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1323.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1389.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1357.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1494.0


 

Mod ACTS_DP06 

 
 
 

5.1. - CONVALIDAR ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL DE 15/12/22 
RECTIFICANT ACORD D'ALINEACIÓ DELS BÉNS PATRIMONIALS CONSISTENTS 

EN TÍTOLS REPRESENTATIUS DE LA COMPANYIA MERCANTIL OLOT 
TELEVISIÓ SL 

Núm. de referència : X2022034322     
Núm. expedient: SPT52022000005 

 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió Ordinària el 15 de desembre de 2022 va 

acordar rectificar l’acord del Ple de 28/07/22 d'alineació dels béns patrimonials 

consistents en títols representatius de la companyia mercantil Olot televisió SL. 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 

Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 
RESOLC 

Únic.- Convalidar l’acord de la Junta de Govern local de 15/12/22 rectificant l’acord 
d'alineació dels béns patrimonials consistents en títols representatius de la companyia 
mercantil Olot televisió SL que es transcriu a continuació: 
 
 
“RECTIFICAR ACORD DEL PLE DE 28/07/22 D'ALINEACIÓ DELS BÉNS 
PATRIMONIALS CONSISTENTS EN TÍTOLS REPRESENTATIUS DE LA 
COMPANYIA MERCANTIL OLOT TELEVISIÓ SL 
 

Núm. de referència : X2022034322     
 
Vist l’acord del Ple, de 28 de juliol de 2022, on es modifica l’acord d’alineació dels béns 
patrimonials consistents en títols representatius de la companyia mercantil Olot 
Televisió SL, i que en el seu punt tercer diu: 
 
“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. 
 
En relació a l’expedient SPT52022000005, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d'Organització i atenció ciutadana, proposa a la 
Junta de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Eliminar aquest punt tercer de repartiment del preu de venda, en tant que ja 
s’ha efectuat la liquidació total a favor del Consell Comarcal de la Garrotxa.” 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1558.0 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1558.0
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6.1. - CREACIÓ DEL SERVEI DE PISCINA MUNICIPAL COBERTA 
 
Núm. de referència : X2022065329     
Núm. expedient: SG112022000016 

 
 
L’Ajuntament d’Olot ha iniciat el procediment per a la redacció del projecte per a la 
construcció d’una piscina coberta a Olot, amb la voluntat de prestar aquest servei a la 
ciutadania. 
 
El projecte consisteix en l’ampliació de la piscina municipal ubicada a l’avinguda Sant 
Jordi i amb l’objectiu de disposar d’una piscina coberta climatitzada d’us públic i de 
titularitat municipal. 
 
 
ANTECEDENTS. 

 

La ciutat d’Olot disposa d’una piscina municipal a l’aire lliure. 
 

La piscina municipal és una instal·lació esportiva d’estiu, ja que no compta amb piscina 
coberta. La instal·lació té 4 piscines: 
 

• Piscina de clapoteig: piscina de 8 m x 6 m destinada als més menuts. 

• Piscina lúdica: piscina de forma irregular de 54 m x 6,5 m destinada a l’esbarjo 
. 

• Piscina d’ensenyament: piscina de 16,6 x 8 m destinada principalment a la 
iniciació i a l’aprenentatge de la natació. 

• Piscina de competició: piscina de 25 x 16,6 m que es destina a l’aprenentatge i 
perfeccionament de la natació, així com per a la pràctica lliure de la natació. 
També pot ser utilitzada per a la competició. 

 

La instal·lació també disposa d’un espai de jocs per a la mainada i d’una zona 
esportiva per practicar voleibol, bàsquet i futbol. 

I disposa d’espais funcionals:  Vestidors, infermeria, lavabos i magatzem 

Ara es creu oportú ampliar aquestes instal·lacions amb la construcció d’una piscina 

coberta.  

En aquest sentit la Junta de Govern Local en sessió de data 7 de juliol de 2022 va 

aprovar l’expedient, el plec de clàusules administratives particulars i el plec de 

prescripcions tècniques de la licitació del concurs de projectes per a la redacció del 

projecte bàsic i executiu i la direcció facultativa de les obres de construcció d’una 

piscina coberta climatitzada d’ús públic i de titularitat municipal situada a l’avinguda 

Sant Jordi d’Olot, i la convocatòria de licitació. 

 
El termini de finalització d’ofertes va acabar el dia 8 d’agost de 2022. Van participar en 
la selecció i es van declarar admeses, les ofertes presentades per 080 
ARQUITECTURA SLP, i per la UTE GRAU CASAIS CALLÍS MOLINER. 
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En data 2 de novembre de 2022 es va reunir el Jurat per tal de fer la valoració de 
treball similar de les ofertes presentades, d’acord amb el que estableix el plec de 
clàusules administratives particulars de la licitació. 
 
Finalitzada la Fase 1, s’ha dictat resolució donant a conèixer els candidats 
seleccionats i les puntuacions obtingudes, que són les següents: 
 

1- UTE GRAU CASAIS CALLÍS MOLINER                 61,8 punts        
2- 080 ARQUITECTURA SLP                                      54,6 punts        

 
En la mateixa resolució es convoca a les empreses seleccionades per efectuar una 
visita a les actuals instal·lacions i se les convida a participar en la Fase 2, per tal que 
en el termini de 60 dies naturals  a comptar a partir del dia 11 de gener de 2023 i fins 
el 13 de març, presentin la seva proposta de projecte d’acord amb el que estableixen 
les clàusules 24 i 26 del PCAP. 
 
En tant que les actuacions estan força avencades és procedent la iniciació dels tràmits 
per la creació d’aquest servei de piscina coberta 
 
 
 
FONAMENTS DE DRET 
 
Article 84 de l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (LO 6/2006). 
 
Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local (LRBRL). 
 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la llei municipal 
i de règim local de Catalunya - art 246 i ss  (TRLMC). 
 
Decret 179/1995, de 15 de juny, pel que s’aprova el Reglament d’Obres, activitats i 
serveis dels ens locals – art. 153 i ss (ROAS). 
 
Poden exercir la iniciativa per a l’establiment dels serveis, els òrgans competents dels 
ens locals i els veïns, per si mateixos i/o mitjançant les entitats o associacions 
legalment constituïdes per vetllar els interessos veïnals quan actuïn en defensa dels 
que els siguin propis. En aquest cas, s’ha d’acompanyar a la petició una memòria 
justificativa que fonamenti la necessitat o conveniència de l’establiment del servei. 
 
Article 159 del decret 179/1995, de 13 de juny, pel que s’aprova el reglament d’Obres, 
activitats i serveis dels ens locals, que disposa que la creació d’un servei s’ha 
d’instrumentalitzar mitjançant una memòria justificativa, un projecte d’establiment i un 
reglament que n’estableixi el règim jurídic de la prestació. 
 
El TRLMC (DL 2/2003) i el ROAS (D 179/1995) preveuen que abans de l’inici de la 
prestació d’un servei cal haver-ne acordat el seu establiment. 
 
 
Per adoptar l’acord d’aprovació inicial, l’expedient ha d’incorporar:  
 

1. Una memòria justificativa del servei 

2. El projecte d’establiment del servei (que ha d’indicar les característiques del 

mateix, la forma de gestió -directa o indirecta-, les obres, béns i instal·lacions 

necessàries), un estudi econòmic-financer i les tarifes per la seva utilització, si 
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s’escau. També en el cas de la prestació per gestió  indirecta, el cànon o 

participació que ha de percebre l’ens local i la compensació econòmica, que si 

s’escau, aquest hagi de satisfer. A més també ha d’incorporar el règim 

estatutari dels usuaris. 

3. Un reglament del servei que ha de concretar uqe l’activitat queda assumida 

com a pròpia per l’Ajuntament i ha de determinar l’abast de les prestacions dels 

usuaris. 

 
 
SOBRE LES COMPETÈNCIES MUNICIPALS 
 
La Constitució no determina quines són les competències municipals i assenyala que 
aquestes tindran autonomia per a la gestió dels seus respectius interessos i gaudiran 
de mitjans suficients per al desenvolupament de les seves funcions. 
La Llei 7/1985 LRBRL determina en el seu article 25.2) quines seran les competències 
pròpies del municipi, i específicament en el seu apartat l): promoció de l’esport i 
instal·lacions esportives i d’ocupació del temps lliure. 
Les corporacions locals tenen plena potestat per constituir, organitzar, modificar i 
suprimir els serveis de la sva competència, tant en l’ordre personal com en l’econòmic 
o en qualsevol altre aspecte, segons la LRBRL i els seus Reglaments i resta de 
disposicions d’aplicació.  
 
 
PROCEDIMENT 
 
L’expedient instruït amb els documents que hem relacionat, haurà de sotmetre’s als 
següents tràmits:       
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

1. Aprovació inicial de l’establiment del servei i de tots els documents que 

s’incorporen a l’expedient. Aquest acord serà competència del Ple de 

l’Ajuntament. 

2. Sotmetre l’expedient a informació pública per un mínim de trenta dies, 

mitjançant edictes al BOP, DOGC i al tauler d’anuncis de l’Ajuntament. 

3. Aprovació definitiva pel Ple de l’Ajuntament, que ha de resoldre prèviament els 

suggeriments formulats, de l’acord de l’establiment del servei, el projecte 

d’establiment i el reglament que el regula. 

4. L’acord d’aprovació definitiva  i el reglament del servei s’han de publicar també 

en el BOP, i una referència al DOGC i també al tauler d’edictes. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer. INCOAR l’expedient de creació del servei de piscina coberta a Olot de 
titularitat municipal. 
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Segon. Demanar els següents informes, que seran la fonamentació per a l’aprovació 
inicial de la creació del servei: 
 

a) Una memòria justificativa 

b) Informe jurídic sobre el procediment a seguir 

c) Informe jurídic sobre el sistema de la prestació del servei 

d) Relació d’obres, béns i instal·lacions que es posen a disposició de la prestació 

del servei 

e) Informe econòmic sobre el servei i Estudi econòmic financer sobre les tarifes a 

aplicar als usuari. 

f) Informe de recursos humans sobre les necessitats de personal 

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1609.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1819.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=2032.0 
 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=2123.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=2283.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova  amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 3 
PSC ) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
 

7.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.88/2022 (M7) 
 
Núm. de referència : X2022064854     
Núm. expedient: CPG32022000087 

 
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. 88/2022 (M7) del 
Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de fons, en 
base a les propostes informades pels tècnics gestors corresponents: 
 
 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1609.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=1819.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=2032.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=2123.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=2283.0
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APLICACIONS DE FONS:   

     

Transferència de crèdit:   

     

22.700.1621.227001 RECOLLIDA I TRANSPORT DE RESIDUS 24.723,82   

22.700.1623.227002 TRACTAMENT DE RESIDUS 214.066,34   

22.410.338.227995 FESTES DEL TURA 10.000,00   

22.142.165.221120 MATERIAL TÈCNIC ENLLUMENAT 6.500,00   

22.142.338.221990 SUBMINISTRAMENT MATERIAL TÈCNIC FESTES 2.800,00   

22.142.1511.213000 REPARACIÓ MAQUINÀRIA BRIGADA 2.000,00   

22.600.231.467005 CONSORCI ACCIO SOCIAL 110.000,00   

22.143.1721.480035 CONVENI FUNDACIO EUROPACE 30.000,00   

22.140.933.63210 NOVA OFICINA OAC HABITATGE 133.000,00   

     

Generació de crèdit:    

     

22.140.933.63210 NOVA OFICINA OAC HABITATGE 139.707,23   

     

TOTAL APLICACIONS DE FONS 672.797,39   

      

ORÍGENS DE FONS:    

     

Transferència de crèdit:   

22.180.132.12100 COMPLEMENT DESTI SEGURETAT 19.440,69   

22.180.132.12103 ALTRES COMPLEMENTS FUNCIONARIS SEGURETAT 17.868,97   

22.180.132.121032 ALTRES COMPLEMENTS FESTIUS SEGURETAT 10.194,93   

22.200.241.13000 RETRIBUCIONS BASIQUES LAB. DINAMIG OCUPACIO 13.724,03   

22.200.241.1310011 PERSONAL DESPESES NO SUBV. PROG. SOC 49.214,24   

22.130.920.16000 ASSEGURANCES SOCIALS ADM. GRAL 65.151,16   

22.700.163.227003 NETEJA VIÀRIA 172.710,34   

22.700.1621.227005 RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS 6.079,82   

22.121.932.227080 PRESTACIÓ DE SERVEIS (GESTIO DE MULTES) 45.705,98   

22.140.933.63201 ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS 100.000,00   

22.130.933.63501 MAQUINARIA, MOBILIARI I MAT.INVENTARIABLE 33.000,00   

     

Generació de crèdit:   

     

22.46103 SUBV.DIPUTACIO FONS COOPERACIO EXTR. 139.707,23   

     

TOTAL ORÍGENS DE FONS 672.797,39   
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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 672797.39 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/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=2727.0 
 

Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=2827.0 

 
Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3034.0 
 
 

Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3222.0 
 

Intervé el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3326.0 
 

Intervé la Sra. Torras. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3370.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3439.0 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3516.0 
 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3760.0 
 

Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3990.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=4072.0 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=4086.0 
 

 
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). 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=2727.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=2827.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3034.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3222.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3326.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3370.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3439.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3516.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3760.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=3990.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=4072.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=4086.0
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8.1. - APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS 2022 A 

REGIR PEL PROPER EXERCICI 2023 
 
Núm. de referència : X2022059481     
Núm. expedient: IG112022000030 

 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 27 d’octubre de 2022 va aprovar 

provisionalment els següents acords: 

• Aprovació de les modificacions de les Ordenances Fiscals 2022 a regir a partir 

del proper exercici 2023. 

 

• Aprovació del calendari del contribuent 2023. 

 

Els esmentats acords es van publicar al BOP núm. 210 de 3 de novembre de 2022 i la 

seva exposició pública s’ha fet des del dia 3 de novembre de 2022 fins el dia  16 de 

desembre de 2022 ambdós inclosos.  

 

Durant el període d’exposició pública:  

a) S’han fet unes petites correccions (tècniques, aclaratòries, errades materials...) 

d’ajustament a la normativa legal vigent.  

 

b) S’ han presentat dos suggeriments: 

 

- Carmen GUARDIOLA FERNANDEZ, en representació d’ella mateixa i de 

2.291 persones més.  

 

- Joan SALA PLANA, en representació d’ell mateix i de 15 persones més.  
 

Els dos suggeriments consten a l’expedient, amb l’informe de serveis econòmics que 
els ha analitzat degudament a nivell tècnic. 

 

c) S’ ha presentat una reclamació: 

 

- Institut Català de la salut.  

 

Aquesta reclamació ha estat informada desfavorablement en base a l’informe tècnic 

que consta a l’expedient que es transcriu a continuació: 

“En relació a la petició de la Generalitat de Catalunya. “Institut català de la Salut”, 
respecte a la bonificació potestativa als centres d’assistència sanitària, pel que fa a la 
liquidació de l’Impost sobre béns Immobles, fer constar que l’Ajuntament d’Olot 
segueix un criteri restrictiu respecte a aquest tipus de bonificacions, per tal de poder 
mantenir el seu equilibri econòmic i financer a nivell pressupostari. La situació dels 
ingressos en els ens locals viu una situació endèmica des de fa molts anys i per altra 
banda la conveniència de donar resposta a les múltiples necessitats del municipi van 
més enllà de les obligacions que fixa la normativa vigent, en benestar social, en 
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immigració, en seguretat ciutadana, en preservació del medi ambient, en sanitat 
pública, en transport públic... 
 
És per tot això que l’interventor que subscriu informa desfavorablement aquesta 
petició, sempre des d’un punt de vista estrictament tècnic i d’oportunitat i conveniència 
econòmica i financera.” 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 

informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

Primer.- DESESTIMAR íntegrament la reclamació presentada per la GENERALITAT 

DE CATALUNYA. “Institut català de la salut” en base als raonaments que s’exposen a 

l’informe tècnic que s’ha transcrit a la present resolució.  

Segon.- APROVAR definitivament la modificació de les OOFF 2022 a regir a partir del 

proper exercici 2023. 

Tercer.- APROVAR definitivament el calendari del contribuent per al 2023 que queda 

redactat així:  

 

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 

Quart.- Publicar al BOP, d’acord amb el que disposen els article 17-3 i 17-4 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: 
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* L’acord d’aprovació definitiva de la modificació de les OOFF 2022 a regir a partir del 

proper exercici 2023. 

* L’acord d’aprovació provisional de la modificació de les Ordenances Fiscals a regir 

per al proper exercici 2023. 

* El text de les modificacions de les Ordenances fiscals a regir per a l’exercici 2023. 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=4174.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=4226.0 

 
Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=4775.0 
 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5002.0 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 5 vots en 
contra (3 PSC i 2 CUP) i 4 abstencions (4 ERC) 
 
 
9.1. - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PRESSUPOST DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 

PER A L'EXERCICI 2023 
 
Núm. de referència : X2022064856     
Núm. expedient: CPG52022000017 

 
 
Vist que el pressupost de la Corporació per a l’exercici 2023 fou aprovat, inicialment, 
en sessió plenària de 27 d’octubre de 2022. 
 
Vist que l’esmentat pressupost fou publicat en el BOP núm.2022-2010-0 el dia 3 de 
novembre de 2022. 
 
Vistos els suggeriments presentats per la Sra. Carme Guardiola Fernàndez i el Sr. 
Joan Sala Plana en representació de diversos ciutadans. 
 
Vist que aquests suggeriments han estat valorats a través dels Serveis Econòmics 
d’aquest Ajuntament i s’ha constatat que no qüestionen cap aspecte tècnic de la 
proposta més enllà de fer un judici de valor del seu contingut. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar definitivament el pressupost de la Corporació per a l’exercici 2023 en 
els termes de la seva aprovació inicial. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=4174.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=4226.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=4775.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5002.0
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Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5143.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5177.0 

 
Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5257.0 
 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5276.0 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT) i 9 vots en 
contra (4 ERC, 3 PSC i 2 CUP) 
 
 

10.1. - APROVACIÓ DE BASES PER A LA CONVOCATÒRIA DE SUBVENCIONS 
PER A LA MILLORA DE FAÇANES DE LA PLAÇA MAJOR 

 
Núm. de referència : X2022065509     
Núm. expedient: SG092022000002 

 
 
Atès que la Plaça Major d’Olot és un dels llocs emblemàtics de la ciutat on s’hi 
realitzen actes amb assistència massiva de tots els olotins i olotines, que atrau turisme 
d’arreu i en el benentès que aquesta corporació té en consideració aquestes 
circumstàncies a nivell urbanístic i arquitectònic en el seu PIAM del nucli antic i en 
especial, en el Pla de Millora Urbana referit específicament a la Plaça Major. 
 
Atès que la finalitat té per objecte l’interès social i públic que es tradueix en la 
promoció econòmica, comercial, turística, cultural i lúdica així com el foment de la 
utilització dels habitatges buits de la Plaça Major. 
 
Considerant que en el pressupost municipal hi ha consignats en la partida 22 140 152 
178001 Programa de subvencions rehabilitació de les façanes de la Plaça Major un 
import de 494.845,46.-€ per a l’atorgament de subvencions per a la rehabilitació i 
coloració de les façanes dels immobles de la Plaça Major d’Olot. 
 
Vist el que preveuen els articles 22 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de 
subvencions; els 58 i següents del Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel qual 
s’aprova el Reglament de la Llei General de Subvencions; els articles 124 i 125 
següents del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament de 
d’Obres activitats i serveis; la base 10 de l’ordenança general de subvencions 
aprovada per l’Ajuntament d’Olot i l’article 15 de la Llei 19/12014, de 28 de desembre, 
de transparència, accés a la informació pública i bon govern. 
 
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/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5143.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5177.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5257.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5276.0
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Primer.- Aprovar les bases específiques reguladores de la concessió de subvencions 
per a la rehabilitació i coloració de les façanes dels immobles de la Plaça Major d’Olot 
que per a l’anualitat 2022 es fixa en un import màxim a concedir de 494.845,46.-€ amb 
càrrec a la partida 22 140 152 178001 Programa de subvencions rehabilitació de les 
façanes de la Plaça Major d’Olot del pressupost de l’Ajuntament de l’any 2022.  
 
Segon.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG), en un setmanari comarcal i al Taulell d’edictes d’aquest Ajuntament, 
en el portal de transparència i exposar-ho al públic per un termini de 20 dies hàbils, 
comptats des de l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin 
presentar reclamacions. Si no es presenten reclamacions aquestes quedaran 
aprovades definitivament sense necessitat de cap més tràmit.  
 
Tercer.- Així mateix s’acorda, obrir la convocatòria pública per la concessió de 
subvencions per a la rehabilitació i coloració de les façanes dels immobles de la Plaça 
Major d’Olot, amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es publicarà fins que 
les bases hagin quedat definitivament aprovades.  
 
Quart.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin 
quedat aprovades definitivament, a la base nacional de subvencions. D’acord amb 
l’article 20.8 de la L 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, aquesta 
comunicació de l’obertura de la convocatòria de les subvencions a la Base Nacional de 
Subvencions serà prèvia a qualsevol altra publicació que es pugui fer d’aquesta 
convocatòria.  
 
Cinquè.- El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a 
partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al BOP. En cas que el termini de 
presentació de sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil 
següent.  
 
Sisè.- Les presents subvencions es concediran mitjançat acord de Junta de Govern 
Local, en el termini màxim de 3 mesos de la data de sol·licitud, en cas contrari es 
considerarà desestimada la petició. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Vayreda i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5349.0 

 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5453.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5564.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5678.0 
 

Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5730.0 
 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5349.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5453.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5564.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5678.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5730.0
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Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5822.0 
 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT) i 9 vots en 
contra (4 ERC, 3 PSC i 2 CUP) 
 
 

11.1. - PLA DE MILLORA URBANA EDIFICIS PLAÇA MAJOR.- PROPOSANT 
APROVAR DEFINITIVAMENT 

 
Núm. de referència : X2022026776     
Núm. expedient: UPL12022000005 

 
Vist que el Ple de la Corporació en sessió celebrada el dia 29 de setembre de 2022 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment el Pla de millora urbana en l’àmbit 
de la Plaça Major, redactat pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner 
“unparelld’arquitectes”, en data setembre de 2022. 
 
Vist que el referit Pla de Millora Urbana es va exposar al públic pel termini d’un mes 
amb la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
núm. 197 de data 14 d’octubre de  2022, al Diari “El Punt” de data 13 d’octubre de 
2022 i al e-tauler. 
 
Vist que durant el termini d’exposició al públic s’ha presentat un escrit d’al·legacions en 
data 07/10/2022 amb RE2022020100 per part de Finquesdosmil Gestió Patrimonial, 
SL en nom i representació de la Comunitat de Propietaris de la Plaça major, un escrit 
per part de Soy & Soy pintats i lacats, SL en data 04/11/2022 i amb RE2022022334 i 
un escrit per part de Desvilar Teixidor, CB en data 11/11/2022 i amb RE2022022872. 
 
Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la 
Comissió Territorial d’urbanisme i a la Direcció General de Patrimoni Cultural de la 
Generalitat de Catalunya, dels quals hem rebut l’informe corresponent i consten 
incorporats a l’expedient. 
 
Vist l’informe emès en data 20 de desembre de 2002 per Eduard Callís Freixas, 
Guillen Frederic Moliner Milhau i Josep M. De Solà-Morales Capdevila en resposta a 
les al·legacions presentades a l’esmentat Pla de Millora Urbana. 
 
Vist els articles 70 i 85 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de 
la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.   
 
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’informe emès en data 20 de desembre de 2022 per Eduard 
Callís Freixas, Guillen Frederic Moliner Milhau i Josep M. De Solà-Morales Capdevila a 
efectes de motivació i en resposta a les al·legacions presentades a l’esmentat Pla de 
Millora Urbana en l’àmbit de la Plaça Major. 
 
SEGON.- DESESTIMAR l’escrit d’al·legacions presentat en data 07/10/2022 amb 
RE2022020100 per part de Finquesdosmil Gestió Patrimonial, SL en nom i 
representació de la Comunitat de Propietaris de la Plaça major, 10. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5822.0
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TERCER.- ESTIMAR PARCIALMENT l’escrit d’al·legacions presentat per part de 
Desvilar Teixidor, CB en data 11/11/2022 i amb RE2022022872. 
 
QUART.- APROVAR DEFINITIVAMENT el Pla de millora urbana en l’àmbit de la 
Plaça Major, redactat pels arquitectes Eduard Callís i Guillem Moliner 
“unparelld’arquitectes”. 
 
CINQUÈ.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva, al Butlletí Oficial 
de la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.  
 
SISÈ.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona 
en el termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa completa a 
efectes d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb els articles 88 i 107.5 del 
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d´Urbanisme. 
 
SETÈ.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.  
 
 
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5865.0 

 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6032.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6065.0 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6101.0 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT) i 7 vots en 
contra (4 ERC, 3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
 

12.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
COMPLIMENT MOCIÓ EN DEFENSA DE L'ESPORT PER TOTHOM 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6195.0 
 

Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6698.0 

 
 
PISTA DE GEL EN SITUACIÓ ALERTA PER SEQUERA 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6239.0 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=5865.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6032.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6065.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6101.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6195.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6698.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6239.0
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Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6976.0 

 
 
PREGUNTA PAVIMENT PLAÇA DEL MIG 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6389.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6455.0 
 

Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6853.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=7435.0 
 

 
 
CONVOCATÒRIA DE LA JUNTA DE SEGURETAT 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6504.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=7225.0 
 
 
 

SISTEMA DE PODA EN ZONA DE PLAQUES SOLARS 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6539.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=7195.0 

 
 
ADJUDICACIÓ ESTIU RIU 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6587.0 

 
Intervé la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=7088.0 

 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6976.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6389.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6455.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6853.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=7435.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6504.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=7225.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6539.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=7195.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6587.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=7088.0


 

Mod ACTS_DP06 

PÈRDUES COL·LECTORS GENERALS D'AIGUA 
Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6621.0 

 
Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=7135.0 

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

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a8080848345a93a018539bafa7d0194?startAt=6621.0
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