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ACTA NÚM.1 

EL DIA 19 DE GENER DE 2023. 
1A CONVOCATÒRIA 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de gener de 2023 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 Lopez (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 22 de desembre de 
2022. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=94.0 

 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde d’Olot Pep Berga obre el ple de l’Ajuntament d’Olot del mes de gener. 
Dona la benvinguda a les regidores i regidors al Saló de Sessions i inicia el Despatx 
Oficial de la primera sessió de l‘any. 
 
El Sr. Alcalde proposa fer arribar l’agraïment del Ple a totes les persones que han 
ajudat a fer possible l’organització del Campament Reial i la resta d’actes d’arribada 
dels Reis d’Orient a la ciutat. A l’entitat Els Catòlics, que un any més s’han 
encarregat de l’organització, a la Brigada Municipal, a la Policia Municipal, als 
membres l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil i a la resta de Serveis que han 
contribuït a fer de l’edició d’aquest any un nou èxit. 
 
També a la resta d’entitats i Associacions de Veïns que han organitzat activitats 
aquest dies de Festes. Pastorets, pessebres, concerts, quines, el Cant de la Sibil.la, 
curses com la Sant Silvestre o la marxa nadalenca, entre moltíssims actes que han fet 
que aquest Nadal hàgim pogut tornar a recuperar les programacions i tradicions 
d’aquest final d’any. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=94.0
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El Sr. Alcalde proposa fer arribar a l’olotina Jennifer Pareja la felicitació per haver 
estat nomenada directora de l’Associació d’Esports Olímpics. L’exjugadora de 
waterpolo assumeix aquest càrrec que li permetrà donar suport a esportistes d’alt 
rendiment perquè puguin competir a nivell olímpic.  
 
D’altra banda, l’Alcalde trasllada el condol de la Corporació per la mort del mossèn 
Lluís Solà Triadú que va traspassar el dia de Nadal. Rector de la parròquia de Sant 
Esteve des del 1997 i fins l’any 2016, mossèn Lluís també va ser rector de Batet dels 
anys 2004 al 2008 i del 2004 al 2016, de la parròquia de Sant Cristòfol les Fonts 
d’Olot. Va tenir un paper molt important en el Grup de Diàleg Interreligiós.  

 

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 22 de desembre:  

- Particulars:  6 

- 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 
22 de desembre: 

- Dimarts 10 de gener va saludar al president i diputats de la Diputació de Girona 
que varen visitar l’Espai Cràter. 

- Dimecres 18 de gener va rebre la visita del director general d'Infraestructures de 
Mobilitat, David Prat, i del secretari de Mobilitat i Infraestructures, Marc Sanglas.  

 

A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit des de la 
celebració del darrer Ple ordinari, del passat 22 de desembre: 

- Dijous 22 de desembre va assistir al dinar de Nadal dels pisos Parc Nou. A la 
tarda, va presidir el Ple Municipal d’aquest mes de desembre. 

- Divendres 23 de desembre va felicitar el Nadal a les persones usuàries de la 
residència Sant Jaume. A continuació, va saludar els integrants de les brigades 
ocupacionals a l’antiga Hidro. A la tarda, va desitjar un bon Nadal als usuaris de la 
residència Montsacopa. A continuació, va participar de l’acte d’inauguració del nou 
local de la Penya Almogàvers Garrotxins. 

- Dissabte 24 de desembre va assistir a la interpretació del Cant de la Sibil·la que va 
programar l’Orfeó Popular Olotí per primera vegada a la ciutat. 

- Diumenge 25 de desembre, acompanyat de la regidora Imma Muñoz, va visitar la 
residència Caritat i, a continuació la residència del Tura amb motiu de la celebració 
del Nadal.  

- Dimarts 27 de desembre, amb altres regidors del Consistori, va assistir al funeral 
del mossèn i exrector de l’església de Sant Esteve, Lluís Solà Triadú, que va morir 
el dia de Nadal. 

- Dijous 29 de desembre, acompanyat de la regidora Imma Muñoz, va felicitar una 
usuària de la residència el Tura, la Sra. Angelina Quintana, amb motiu de la 
celebració dels seus 100 anys. Seguidament va veure les projeccions a la façana 
de l’Ajuntament dels mappings fets pels alumnes de 1 d’ESO de l’INS Garrotxa en 
una iniciativa de Robolot i Innova Didactic. A continuació va assistir al partit de 
futbol solidari disputat entre la Unió Esportiva Olot i el Futbol Club Barcelona B. 
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- Divendres 30 de desembre va assistir al sorteig de la campanya de Nadal que ha 
organitzat l’Associació de Comerciants d’Olot.  

- Dissabte 31 de desembre va donar el tret de sortida de la 6a cursa Sant Silvestre 
organitzada pel Club Futbol Sant Roc. 

- Dilluns 2 de gener, acompanyat del regidor de Promoció de la ciutat, va visitar el 
Campament Reial. 

- Dimarts 3 de gener, al barri dels Desemparats, va saludar als representants de l’AV 
que van organitzar diferents actes amb motiu de la proximitat dels Reis: l’arribada 
del patge reial i la cantada de nadales. 

- Dijous 5 va seguir la Cavalcada de Reis organitzada pels Catòlics. 

- Dissabte 7 va saludar als representants del Club Hoquei Olot que varen organitzar 
el  torneig 5 x 5 al Pavelló Municipal. A continuació, i acompanyat del regidor Aniol 
Sellabona, va entregar els trofeus del torneig volcànic de bàsquet. 

- Diumenge 8, acompanyat del regidor Aniol Sellabona, va donar el tret de sortida a 
la Marxa Nadalenca que començava a la Plaça Catalunya. A continuació va visitar 
el torneig volcànic que es disputava al Pavelló i seguidament va assistir a la 
presentació dels equips de la Unió Esportiva Olot. 

- Dimarts 10 de gener, va donar la benvinguda a diferents responsables de Camps 
d’Aprenentatge de Catalunya que varen participar en una jornada per celebrar els 
40 anys dels Camps d’Aprenentatge de Catalunya. 

- Divendres 13 de gener va assistir a l’assemblea de l’Associació Aules de Difusió 
Cultural de la Garrotxa (ACUGA) en la que es va nomenar Xevi Verges com a nou 
president de l’entitat. Al vespre va assistir a la representació de l’obra de teatre 
"l'Oreneta", al Teatre Principal. 

- Dimarts 17 de gener va mantenir una reunió de coordinació de temes de Seguretat 
amb els responsables de la Policia Municipal i de Mossos d’Esquadra. A la tarda, 
va prendre part del Patronat de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal de la 
Garrotxa. 

- Dimecres 18 de gener va presentar la XXII jornada de Delegades i Delegats que va 
reunir prop de 200 representants d’alumnes al Casal Marià.  

 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=114.0 

 

Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=327.0 

 
 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=333.0 
 
 

Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=400.0 

 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=454.0 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=114.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=327.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=333.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=400.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=454.0
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3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2022LDEC004814 al 2023LDEC000092 . 
 
 
Intervé la Sra. Alegre. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=478.0 

 

• Ampliar jornada ordinària a treballadors adscrits a la brigada amb efectes del 
dia 1 de gener 2023. 

 
Respon la Sra. Francés. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=527.0 

 
 
Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=501.0 

 

• Contractar el servei projecte mentoria  
 

Respon la Sra. Camps. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=555.0 

 
 
 

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/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=578.0 
 

• Pla de millora urbana d’ordenació volumètrica a l’àmbit PA 06.07 Av. Santa 
Coloma d’Olot. 

 
- Respon el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=610.0 

 
 
 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=478.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=527.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=501.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=555.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=578.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=610.0
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5.1. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 
EVENTUAL 

 
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment 
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que 
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, dona compte 
que:  
 
A gener de 2023, 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 gener de 2023 
 

                   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/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=638.0 

 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 
5.2. - INFORME DE MOROSITAT, QUART TRIMESTRE DE 2022 

 
Núm. de referència : X2023001792     
Núm. expedient: TR032023000001 

 
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 de data 12/01/2023 i 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 QUART 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 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=638.0
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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 QUART trimestre natural de 2022, i detalla el volum total de 

pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el volum total 

de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també entre els que es troben 

dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total de documents que, havent 

transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen l’obligació comptable reconeguda. 

 
En resum: 

 

AJUNTAMENT D’OLOT 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 29,33 32,08 28,50 30,74 30,56 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 19,09 26,21 19,68 21,53 20,16 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 4.740.653,51 6.052.316,48 3.751.780,41 3.697.667,20 5.028.473,73 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 14,27 17,94 17,80 19,46 11,92 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 4.499.949,74 1.170.415,56 1.082.940,82 864.625,83 2.612.410,30 

      

 
DINAMIG 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 24,85 36,68 22,54 26,65 24,98 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 19,76 30,48 9,70 11,17 14,41 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 392.148.- 240.062,15 39.283,04 27.184,44 81.957,35 

PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 18,46 10,93 13,01 11,12 8,04 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 244.372,34 802,64 3.168,41 793,65 22.495,85 
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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/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=673.0 

 

 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 

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

ANOTADES I NO RECONEGUDES 
 
 
Núm. de referència : X2023001988     
Núm. expedient: CPG52023000001 

 
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 4rt. 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/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=698.0 

 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=673.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=698.0
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6.1. - CONVALIDAR L'AJUSTAMENT PRESSUPOSTARI DE L'EXERCICI 2022 EN 
RELACIÓ ALS AJUTS PER A LES NOVES ACTIVITATS ARTESANES DEL NUCLI 

ANTIC 
 
Núm. de referència : X2023002778     
Núm. expedient: SG052023000002 

 
Atès que la Junta de Govern Local en sessió Ordinària el 22 de desembre de 2022 va 

acordar aprovar les bases per ajuts al lloguer per a noves obertures d'activitats 

econòmiques artesanes ubicades al nucli antic d'Olot . 

Vist que en el seu punt cinquè s’autoritza la despesa de 14.000 € amb càrrec al a 
partida 22 160 924 480045 AJUTS NOVES ACTIVITATS ARTESANES NUCLI ANTIC. 
 
Vist que va ser necessari un ajustament pressupostari del capítol II de despeses al 
capítol IV de despeses del pressupost de l’Ajuntament d’Olot. 
 

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

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

 
Únic.- Convalidar l’acord de la Junta de Govern local de 22/12/22 que es transcriu a 
continuació: 
 

“APROVACIÓ DE LES BASES PER AJUTS AL LLOGUER PER A NOVES 
OBERTURES D'ACTIVITATS ECONÒMIQUES ARTESANES UBICADES AL NUCLI 

ANTIC D'OLOT 
Núm. de referència : X2022065559     
 
En relació a l’expedient IM052022000004 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, la regidora delegada  d’Empresa, comerç i turisme, proposa a la Junta 
de Govern Local, l’adopció dels següents acords: 

 
Primer.- Aprovar les Bases que han de regir la concessió dels ajuts al lloguer per a 
noves obertures d’activitats econòmiques artesanes ubicades al Nucli Antic d’Olot. 
 
Segon.- Procedir a la publicació íntegra de les BASES QUE HAN DE REGIR LA 
CONCESSIÓ DELS AJUTS AL LLOGUER PER A NOVES OBERTURES 
D’ACTIVITATS ECONÒMIQUES ARTESANES UBICADES AL NUCLI ANTIC D’OLOT 
al BOP de Girona. 
 
Tercer.- Donar per aprovades definitivament aquestes Bases transcorregut el termini 
de 20 dies hàbils, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el cas 
que no s’hagin presentat al·legacions i essent efectives mentre no es modifiquin o 
deroguin expressament.  
 
Quart.- Obrir la convocatòria per a la concessió, en règim de concurrència competitiva, 
de subvencions per a propietaris d’habitatges que els posin en lloguer, al dia següent 
de la publicació de l’aprovació definitiva de les presents Bases 
 
Cinquè.- Autoritzar la despesa de 14.000 € amb càrrec al a partida 22 160 924 480045 
AJUTS NOVES ACTIVITATS ARTESANES NUCLI ANTIC 
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Sisè.- Comunicar la convocatòria d’aquesta subvenció, un cop les bases hagin quedat 
aprovades definitivament, al a base nacional de subvencions. D’acord amb l’article 
20.8 de la Llei 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.” 
 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=725.0 

 
Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=759.0 
 
 
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 

 

 
7.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.3/2023 (M1) 

 
Núm. de referència : X2023002001     
Núm. expedient: CPG32023000003 

 
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. 3/2023 (M1) del 
Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions de fons, en 
base a les propostes informades pels tècnics gestors corresponents: 
 

 
 
 
 

APLICACIONS DE FONS:     

     

Transferència de crèdit:    

23.200.4311.226990 FIRA ORÍGENS 59.000,00   

23.142.1511.227990 SERVEIS I OBRES BRIGADA 9.000,00   

23.130.231.227991 ACTUACIONS PLA IGUALTAT 2.000,00   

23.142.165.61917 RENOVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 20.000,00   

Generació de crèdit:     

23.200.4311.226990 FIRA ORÍGENS 40.000,00   

23.140NG.1721.63211 CLIMATITZACIO I PLAQ.FOTOV.RES.MONTSACOPA NG 18.851,80   
TOTAL APLICACIONS DE 
FONS  148.851,80   

      

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

200200  Despeses 22160  924  480045 14000 AJUTS NOVES ACTIVITATS 
ARTESANES NUCLI ANTIC 

100 001 001 001 000 000 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=725.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=759.0
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ORÍGENS DE FONS:    

     

Transferència de crèdit:    

23.130.920.202000 LLOGUERS 24.587,40   

23.200.430.467006 CONSORCI DINAMIG 34.412,60   

23.142.165.210001 CONSERVACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC 20.000,00   

23.142.165.221005 ALTRES DESPESES ENLLUMENAT 9.000,00   

23.600.231.467004 CONSORCI ACCIO SOCIAL ( PLA IGUALTAT) 2.000,00   

Generació de crèdit:    

23.200.34903 INGRESSOS FIRA ORÍGENS 40.000,00   

23.NG.76701 APORTACIÓ CASG CLIMATITZACIÓ RESID.MONTSACOPA 18.851,80   

TOTAL ORÍGENS DE FONS   148.851,80   
 
 
 

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 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=794.0 
 

Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=904.0 
 

Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=967.0 

 
Intervé la Sra. Suescun. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1019.0 
 

Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1034.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova  amb 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC) i 5 
abstencions (3 PSC i 2 CUP). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=794.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=904.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=967.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1019.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1034.0
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8.1. - TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ PUNTUAL DE POUM DELIMITACIÓ I 
ORDENACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ DISCONTINU P.A. 09.05 CARRER 

SANT CRISTÒFOR – PONT DE SANTA MAGDALENA.- PROPOSANT VERIFICAR 
 
Núm. de referència : X2021056751     
Núm. expedient: UPL12021000012 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària celebrada el dia 19 de maig 
de 2022 va aprovar provisionalment la modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal, delimitació i ordenació del Polígon d’actuació discontinu P.A. 
09.05 carrer Sant Cristòfor – Pont de Santa Magdalena. 
 
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 28 de 
setembre de 2022, va acordar suspendre la tramitació prevista a l’article 98 del Text 
refós de la Llei d’urbanisme aprovat per Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost relatiu al 
canvi de zonificació de zones verdes i esportives, fins que, mitjançant un text refós, 
verificat pel Ple de l’Ajuntament d’Olot, i diligenciat, s’incorporessin les prescripcions 
establertes en el mateix acord. 
 
Vist el Text Refós de la Modificació Puntual de POUM Delimitació i Ordenació del 
Polígon d’Actuació discontinu P.A. 09.05 carrer Sant Cristòfor – Pont de Santa 
Magdalena, redactat per l’arquitecte Quim Gallart Figueras en data novembre de 2022. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- VERIFICAR el Text Refós de la Modificació Puntual de POUM Delimitació i 
Ordenació del Polígon d’Actuació discontinu P.A. 09.05 carrer Sant Cristòfor – Pont de 
Santa Magdalena, redactat per l’arquitecte Quim Gallart Figueras en data novembre de 
2022, en el qual s’esmenen els aspectes assenyalats a la part valorativa de l’acord de 
la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de data 28 de setembre de 
2022. 
 
SEGON.- TRAMETRE el text refós de la Modificació Puntual de POUM Delimitació i 
Ordenació del Polígon d’Actuació discontinu P.A. 09.05 carrer Sant Cristòfor – Pont de 
Santa Magdalena, Serveis Territorials d’Urbanisme de Girona del Departament de la 
Vicepresidència i de Polítiques Digitals i Territori de la Generalitat de Catalunya, per a 
la seva aprovació definitiva, si procedeix. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats. 

 
QUART.- FACULTAR a l’Alcaldia-Presidència per a l’adopció dels acords necessaris 
per a la implementació del present acord. 
 
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1125.0 
 

 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1215.0 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1283.0 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1125.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1215.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1283.0
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Intervé el Sr. Quintana. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1407.0 
 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1495.0 
 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1755.0 

 
 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1935.0 
 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1954.0 
 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2057.0 
 
 

Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2069.0 
 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2110.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova  amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 3 vots en 
contra (3 PSC) i 7 abstencions (5 ERC i 2 CUP). 
 
 
 

9.1. - ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT AL CONSORCI DEL TRANSPORT 
PÚBLIC DE L’ÀREA DE GIRONA, AUTORITAT TERRITORIAL DE MOBILITAT 

(CONSORCI ATMG) 
Núm. de referència : X2023002725     
Núm. expedient: SG062023000001 

 
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/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1407.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1495.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1755.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1935.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=1954.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2057.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2069.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2110.0
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Antecedents 
 
La Generalitat de Catalunya, a l’empara de la Llei 9/2003, de 13 de juny de la mobilitat,  
va promoure l’any 2006 la constitució del Consorci del Transport Públic de l’Àrea de 
Girona, Autoritat Territorial de Mobilitat (Consorci ATMG) per la coordinació del 
sistema de transport públic de viatgers a les comarques gironines i per el disseny i 
implementació d’una política de tarifes dels serveis de transport públic adherits. 
 
Inicialment van constituir el Consorci ATMG la Generalitat de Catalunya, els Consells 
Comarcals del Gironès, del Pla de l’Estany i La Selva, i l’Ajuntament de Girona. Alguns 
dels municipis d’aquestes comarques es van incorporar d’ofici al Consorci ATMG i 
tenen la consideració de membres fundadors.  
 
Actualment, 45 ajuntaments i 3 consells comarcals, juntament amb la Generalitat de 
Catalunya, són les entitats integrants del Consorci ATMG. 
 
Els Estatuts de l’ATM de l’Àrea de Girona, preveuen  l’adhesió d’altres administracions 
com a nous membres i faculten el Consell d’Administració del Consorci per aprovar les 
sol·licituds de nous membres. 
 
Fets 
 
1. El Consell Comarcal de la Garrotxa ha manifestat la voluntat de formar part del 

Consorci ATMG i el Consell d’Administració d’aquest Consorci acorda en la sessió 
de 17 de juny de 2022, encarregar als seus serveis tècnics la realització dels 
estudis i treballs necessaris per presentar la proposta d’ampliació del seu territori, 
incorporant tots els municipis de la Garrotxa.  

 
2. En el Consell d’Alcaldies de la Garrotxa de 9 de setembre de 2022 es presenta la 

proposta citada anteriorment i s’informa dels drets i de les obligacions  que els 
estatuts del Consorci contemplen per als nous membres i especialment d’aquells 
compromisos econòmics vinculats al finançament del Consorci ATMG.  

 
3. El Consell d’administració del Consorci ATMG e la sessió del 19 de desembre de 

2022 acorda aprovar el projecte d’integració del territori de la Garrotxa d’acord amb 
la proposta de zonificació, el procediment, el pressupost i la previsió de 
finançament que consten en l’annex 1 d’aquesta proposta 

 
4. La participació en el finançament del Consorci ATMG, d’acord amb la proposta 

presentada, es calcula a partir de les darreres dades de població publicades per 
IDESCAT per a cada municipi i contempla una aportació de 2,807 € per habitant. 
El compromís econòmic que haurà d’assumir l’Ajuntament d’Olot d’acord amb 
aquestes premisses serà: 36.299 habitants - Aportació anual (2022) 101.891,29 €. 

 
5. Davant els fets exposats, es considera convenient la participació de l’Ajuntament 

d’Olot en el Consorci ATMG, per col·laborar en el desenvolupament de les seves 
funcions , cooperar en el seu finançament i formar part del sistema tarifari integrat 
de les comarques gironines. 

 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer. Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot com a nou membre del consorci 
ATMG d’acord amb els seus Estatuts on es detallen el conjunt de drets i obligacions 
derivats de l’adhesió al consorci 
 
Segon. Aprovar la participació en el finançament del Consorci ATMG, d’acord amb els 
compromisos econòmics especificats en el punt 4 per a l’exercici 2023, i 
comprometre’s a participar en els propers exercicis d’acord amb les aportacions que 
fixi anualment el Consell d’Administració del Consorci. 
 
Tercer. Autoritzar al Consell Comarcal de la Garrotxa perquè exerceixi la 
representació, del municipi d’Olot  i de la seva corporació, en els òrgans de govern del 
Consorci ATMG i per coordinar les actuacions d’àmbit supramunicipal que, en el marc 
de les funcions del Consorci ATMG, s’acordin implementar a la comarca de la 
Garrotxa. 
 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Arbós i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2141.0 
 
 

Intervé la Sra. Roca. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2343.0 
 
 

Intervé el Sr. Mir. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2579.0 
 
 

Intervé el Sr. Granados. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2704.0 
 
 

Intervé el Sr. Arbós. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2847.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 
10.1. - MOCIÓ EN FAVOR DE LA GESTIÓ PÚBLICA DE L’AIGUA I DE SUPORT A 

L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I ENTITATS PER L’AIGUA PÚBLICA (AMAP) 
 
 
Núm. de referència : X2023002736     
Núm. expedient: SG022023000001 

 
Atès que l’aigua és un element indispensable per a la vida, per la societat i pels 
ecosistemes i, com tal, s’ha de gestionar sota criteris d’interès general i de béns 
comuns. En aquest sentit, les Nacions Unides el juliol de 2010 reconeixien que l’aigua 
és un dret humà. 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2141.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2343.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2579.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2704.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2847.0
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Atès que l’abastament d’aigua i el sanejament són serveis bàsics i essencials, i que 
s’ha de garantir en tot moment el seu accés universal i assequible, sense que el seu 
subministrament es pugui privar per motius econòmics o socials. 
 
Atès que aquests serveis bàsics s’han de prestar de forma eficaç, de manera que els 
beneficis d’aquestes activitats retornin a la societat per millorar el servei públic, així 
com la qualitat de l’aigua retornada al medi ambient. 
 
Atès que, en aquest context, la gestió pública de l’aigua s’ha de considerar com el 
model de gestió que millor s’ajusta a aquestes exigències, amb mecanismes de control 
social que garanteixen la transparència, la informació, la rendició de comptes i la 
participació ciutadana efectiva. 
 
Atès que el gener de 2018 es va constituir l’Associació de Municipis i Entitats per a 
l’Aigua Pública, amb la finalitat de difondre, promoure i donar suport als municipis que 
vulguin encaminar-se cap a la gestió pública de l’aigua i que, actualment, ja compta 
amb 52 membres. 
 
Atès que l’any 2029 finalitzarà la concessió administrativa del servei municipal 
d’abastament d’aigua a la ciutat d’Olot, ara és el moment de començar a treballar 
conjuntament amb AMAP per facilitar una transició cap a la gestió pública de l’aigua a 
Olot. 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot prendre el següents, 
 
 

ACORDS 
 
PRIMER.- Declarar la voluntat del Ple de l’Ajuntament d’Olot d'adherir-se a 
l’Associació de Municipis i Entitats per l’Aigua Pública 
 
SEGON.- Expressar el suport de l’Ajuntament d’Olot a la tasca de difusió i promoció 
de la gestió pública de l’aigua que realitza l’AMAP. 
 
TERCER.- Impulsar campanyes de conscienciació així com el diàleg amb la 
ciutadania que se centrin en l’àmplia gamma de temes relacionats amb l’aigua com ara 
la seva gestió, aprofitament, estalvi, malbaratament, etc.  
 
QUART.- Donar compte d’aquests acords a l’AMAP, al Consell Comarcal de la 
Garrotxa, la Diputació de Girona, a la FMC i a la ACM. 
 
 
Presenta la moció el Sr. Gasulla i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2955.0 

 
Intervé la Sra. Alegre. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=3256.0 
 

Intervé la Sra. Barnadas. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=3298.0 
 
 

 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=2955.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=3256.0
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=3298.0
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Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=3495.0 
 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=3928.0 

 
Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4111.0 
 

Intervé la Sra. Alegre. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4253.0 
 

Intervé la Sra. Barnadas. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4302.0 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4538.0 

 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4658.0 
 
 

Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4685.0 

 
Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4728.0 
 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4848.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació no s’aprova  amb 11 vots en contra (11 JxCAT), 7 vots 
a favor (5 ERC i 2 CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
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11.1. - VALIDAR L’INCREMENT DEL 2,5% DE LES RETRIBUCIONS DEL 
PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A L’ANY 2023. 

 
Núm. de referència : X2023002999     
Núm. expedient: RH132023000013 

 
 
La Llei 31/2022, de 23 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 2023 
estableix: 
 

• Article 19.Dos: En l’any 2023, les retribucions del personal del servei públic no 
podrà experimentar un increment global superior al 2,5 per cent respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2022, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes 
de la comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del 
mateix.  

• Article 19.Cinc: Els funcionaris als que resulta d’aplicació l’article 76 del Text Refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en els termes de la 
disposició addicional quarta de l’EBEP o de les Lleis de Funció Pública dictades en 
desenvolupament d’aquell, percebran, en concepte de sou i triennis, en les 
nòmines ordinàries de gener a desembre de 2023, les quanties referides a dotze 
mensualitats que es recullen en aquesta Llei 31/2022. En cada una de les pagues 
extraordinàries dels mesos de juny i desembre de 2023, en concepte de sou i 
triennis, els imports que es recullen a la Llei 31/2022. 

• Article 19.Set: Allò disposat en els apartats anteriors s’ha d’entendre sense 
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, 
resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del 
nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels 
objectius fixats al mateix. 

 
 
Atès que hi ha crèdit pressupostari suficient en el pressupost de l’Ajuntament d’Olot per a 
l’any 2023 per fer front al increment retributiu que disposa la Llei 31/2022, de 23 de 
desembre. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
CONVALIDAR el increment de retribucions del personal municipal de l’Ajuntament d’Olot 
per a l’any 2023 serà del 2,5 per cent respecte de les retribucions vigents a 31 de 
desembre de 2022, amb efectes econòmics des de l’1 de gener de 2023. 

 
 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4966.0 

 
Presenta la proposta la Sra. Francés i n’explica el contingut. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4996.0 

 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 
 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=4966.0
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12.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
PLAÇA DEL MIG 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5047.0 
 

Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5602.0 
 

 
RECURSOS DESTINATS A UNA CIUTAT TERMOREGULADA 
Intervé el Sr. Gasulla. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5089.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5637.0 

 
 
MANTENIMENT JARDINS VERTICALS 
Intervé la Sra. Alegre. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5154.0 
 

Intervé el Sr. Vayreda. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=6090.0 
 

Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=6122.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=6174.0 

 
 
TERMINIS OBRES VARIANT DE BANYOLES 
Intervé la Sra. Alegre. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5170.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5671.0 

 
 
ESTUDIAR ACCÉS AV. SANT JORDI DES DEL BARRI DE BENAVENT 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5241.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5714.0 
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CONTROLS CIRCULACIÓ AV. PAÏSOS CATALANAS 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5406.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5993.0 

 
 
PLA DE MILLORA URBANA D'ORDENACIÓ VOLUMÈTRICA A L'ÀMBIT PA.06.07 
AV. SANTA COLOMA 
Intervé el Sr. Guix. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5462.0 
 

Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=6192.0 

 
Intervé el Sr. Alcalde. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=6027.0 

 
 
ESBORRAR PINTADES C. SANT MIQUEL 
Intervé el Sr. Gamouchi. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5561.0 

 
Intervé el Sr. Güell. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=6295.0 

 
 
ARBRES C. PARE ANTONI SOLER 
Intervé el Sr. Gamouchi. 
Enllaç videoactes: 
https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=5587.0 

 
Intervé el Sr. Sellabona. 
Enllaç videoactes 

https://actes.olot.cat/session/sessionDetail/8a808084859addb60185c4b7b3270002?startAt=6350.0 

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