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ACTA NÚM. 10 
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 27 DE JUNY DE 2019 

1A CONVOCATÒRIA 
 

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 de juny de 2019, a les 6 de la tarda, es reuneix al 
Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la presidència 
del Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA (JxCAT), amb objecte de celebrar sessió 
extraordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Estanis Vayreda Puigvert (JxCAT), Montserrat 
Torras i Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz Díaz (JxCAT), Jordi Güell i Güell 
(JxCAT), Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i Torrent (JxCAT), 
Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT), Gemma Pujolar i Busquets (JxCAT), Adriana 
Francés i Planellas (JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT), Anna Barnadas i 
López (ERC), Josep Granados i Serrat (ERC), Iolanda Suescun i Pérez (ERC), 
Josep Quintana i Caralt (ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC), Josep Guix 
Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Marina Alegre Martínez (PSC), Lluís Riera 
Callís (CUP) i Adriana Roca i Collell (CUP). 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretaria, la Secretaria General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Obra la sessió l’Alcalde. Molt bona tarda, anem a començar aquest primer ple després 
de la constitució, donar la benvinguda a tots els regidors i regidores noves, a tot el 
públic que ens acompanya, avui com saben fem el ple del cartipàs, aprovarem el que 
són el règim de dedicacions, les comissions, les resolucions d'alcaldia, començarem 
per aprovar, si s'escau, l'acta de la sessió anterior. 
 
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
Es dona l’acta per aprovada. 
 
2.1. - DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS 
 
Núm. de referència : X2019024962     
Núm. expedient: SG012019000009 
 
Vist l’article 46.2.a) de la Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim 
local, amb la redacció donada per la Llei 11//1999 de 21 d’abril, determina que les 
sessions ordinàries del Ple es convocaran com a mínim amb una periodicitat mensual, 
en els municipis de més de 20.000 habitants i vist l’art. 98 del Decret Legislatiu 2/003 
de 28 d’abril. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
L’Ajuntament celebrarà sessió plenària ordinària, un cop al mes, el tercer dijous, a la 
tarda, podent-se avançar o posposar per circumstàncies especials, degudament 
motivades, a un altre dia, dintre el mateix mes. 
 
Es presenten conjuntament els punts 2.1 i 2.2. 
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Intervé l’Alcalde. El punt segon, el règim de sessions, seguirem amb la dinàmica 
habitual en aquest Ajuntament, és a dir, la proposta és que el ple se celebri cada tercer 
dijous de mes, excepcionalment si hi ha causes que ho justifiquen, ho podríem moure 
en un altre moment, però com a mínim es convocarà una vegada al mes, 
probablement amb un màxim de 14 plens anuals, això no ho aprovem, però és la 
proposta. Havíem fet la proposta d’avançar-lo a les 6 de la tarda, avui comencem amb 
aquesta experiència, esperem que a tothom li vagi bé, que a tothom li agradi i ho pugui 
fer compatible amb els seus horaris, perquè realment hi sortirem guanyant tots 
acabant a una hora més raonable, aprovaríem el que afecta al ple i a la comissió de 
govern, que es continuarà celebrant una vegada a la setmana, cada dijous a partir de 
les 8 del matí.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 
PSC, 2 CUP). 
 
2.2. - DETERMINACIÓ DE LA PERIODICITAT DE LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS 
ORDINÀRIES DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Núm. de referència : X2019024970     
Núm. expedient: SG012019000010 
 
Vist que l’article 99 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril, pel quals s’aprova el text 
refós de la Llei Municipal i de Règim Local de Catalunya que determina que la Junta 
de Govern Local per a exercir les seves competències resolutòries, té sessions 
ordinàries amb la periodicitat determinada pel Ple de la Corporació, i sessions 
extraordinàries quan el President ho decideix. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
La Junta de Govern Local, celebrarà sessió ordinària, un cop a la setmana, cada dijous 
a les vuit del matí. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 
PSC, 2 CUP). 
 
3.1. - CREACIÓ, DETERMINACIÓ D'ÀMBITS I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 
INFORMATIVA 
 
Núm. de referència : X2019024971     
Núm. expedient: SG012019000011 
 
De conformitat amb els articles 20 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 
bases de règim local; 60 del Decret Legislatiu 2/2003 de 28 d’abril pel qual s’aprova el 
text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 119 i 123 a 126 del Reial 
Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament d’organització, 
funcionament i règim jurídic de les entitats locals, i 56 a 63 del Reglament Orgànic 
Municipal, l’Alcaldia, oïda la Junta de Portaveus, proposa al Ple l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Crear una única Comissió Informativa que agrupi totes les àrees de 
l’Ajuntament, destinada a l’estudi i dictamen previs dels assumptes que s’han de 
sotmetre a la decisió del Ple. 

 
Segon.- La Comissió Informativa a més de tenir per objecte l’estudi, informe o consulta 
dels assumptes que han de ser sotmesos a la decisió del Ple, tindrà també per objecte 
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el seguiment de la gestió de l’Alcalde, la Junta de Govern Local i els regidors que 
ostentin delegacions. 
 
Tercer.- Els membres que compondran l’esmentada Comissió Informativa, en la que 
estaran representants tots els grups municipals, seran els següents 
 
- Presidència: Sr. Estanis Vayreda Puigvert (JxCAT-Junts)    
- Vocals:  

� Sra. Montserrat Torras i Surroca (JxCAT-Junts)    
� Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)   
� Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
� Sr. Josep Granados i Serrat (ERC – AM) 
� Sra. Marina Alegre Martínez (PSC) 
� Sr. Lluís Riera Callís (CUP) 

 
Quart.- les normes de funcionament de la Comissió Informativa seran les generals 
establertes per al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació administrativa 
general i al Reglament Òrganic Municipal, sens perjudici que la pròpia comissió 
estableixi normes complementàries per al seu funcionament. 
En qualsevol cas, la iniciativa per convocar les sessions de la Comissió Informativa 
correspon al seu President. 
 
La Comissió Informativa podrà emetre dictàmens o recomanacions sobre els diferents 
assumptes que li siguin sotmesos, que sempre s’acordaran per majoria ponderada. En 
cap cas, però, podrà prendre resolucions executives a cap efecte. Tots els membres 
de la Comissió tenen el dret de proposta. 
 
Es presenten conjuntament els punts 3.1, 3.2, 3.3 i 3.4. 
 
Intervé el Sr. Vayreda, portaveu de l’equip de Govern. Com saben la primera comissió 
és la Comissió Informativa, que té la funció de debatre els assumptes que li encarregui 
el Ple municipal i proporcionar als grups la informació detallada de tot allò que 
parlarem al ple. En aquest cas la proposta és de crear una única comissió informativa 
que agrupi totes les àrees, com en l'anterior mandat i que està formada, com veuen, 
per regidors de govern i regidors d’oposició. 
El següent és la creació i determinació de l’àmbit i composició de la Comissió de 
Coordinació de grup, que és una comissió de coordinació de suport a l’alcalde i a la 
junta de govern destinada a l’estudi de propostes que s’han d’adoptar per part de 
l'alcaldia i també dels regidors que ostentin les delegacions i en aquest cas està 
formada pels 11 regidors que configuren l'equip de govern.  
El tercer punt és la Comissió Especial de Comptes, com bé saben, la Llei municipal i 
de règim local de Catalunya demana la creació als ajuntaments d’aquesta Comissió 
Especial de Comptes, que una vegada a l’any haurà de debatre i aprovar els comptes 
generals del pressupost, i també tenen aquí tots la composició amb regidors del 
govern i regidors de l’oposició, i l’ultima comissió o en aquest cas mesa, és la Mesa 
Permanent de Contractació, també d’acord amb els canvis de contractació, els 
governs locals han de disposar d’aquesta mesa de contractació, amb la idea que hi 
hagi un òrgan que centralitzi tots els procediments relatius a la contractació pública, i 
amb la voluntat del màxim rigor, la seguretat jurídica i també amb transparència fem 
aquesta composició de caràcter general d’aquesta comissió, que també tenen aquí els 
seus components. A les reunions de la mesa també s’hi podran incorporar funcionaris i 
assessors, sempre que sigui necessari, que tindran veu però no tindran vot i també, 
igual que l'anterior mandat, amb la voluntat de ser el màxim de transparents, podran 
també venir com a convidats un representant de cadascun dels grups municipals. 
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Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Simplement agafar la paraula del 
regidor Estanis, que sí que pel que fa a la mesa de contractació estem interessats a 
participar-hi, per tant si ens convoquen, ja vindrem. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres tindríem dos 
comentaris, el primer comentari fa referència a la comissió de coordinació de grup, que 
nosaltres considerem que en aquest cas, amb un govern amb majoria absoluta, no és 
una comissió que tingui massa sentit, i el segon apunt que nosaltres volíem fer 
respecte a aquesta última mesa permanent de contractació, en el sentit que nosaltres 
sí que ens agradaria que hi figuressin, no com a convidats sinó com a representants, 
una persona de cada grup polític 
 
Intervé l’Alcalde. Pel que fa a la coordinació de grup, per nosaltres és la reunió més 
important que es fa a la setmana, és una reunió que dura forces hores, on tenim 
l’oportunitat els 11 membres del Govern de decidir sobre els temes que cadascú a les 
seves àrees pensa que és necessària la complicitat de la resta de l’equip per decidir 
amb els temes que són de pur tràmit a cadascuna de les àrees, però a vegades hi ha 
temes de molt més calat, de molta més importància que és necessària la participació 
de tothom, aquesta és la funció de la coordinació de grups, és una reunió que se 
celebra cada dilluns, ho hem vingut fent aquests darrers vuit anys, i per nosaltres 
pensem que és un òrgan col·legiat absolutament necessari. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Els podem votar per separat? 
 
Intervé l’Alcalde. Els podem votar per separat, sí. 
 
Sotmesa la proposta 3.1 a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 
PSC, 2 CUP). 
 
 
3.2. - CREACIÓ, DETERMINACIÓ D'ÀMBITS I COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ DE 
COORDINACIÓ DE GRUP 
 
Núm. de referència : X2019024977     
Núm. expedient: SG012019000012 
 
De conformitat amb els articles 132 i 133 del Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Reial Decret 2568/1986 de 28 de 
novembre, i dels articles 81, 82 i 83 del Reglament Orgànic Municipal en els que es 
regula la llibertat d’institució d’òrgans municipals, tenint en compte el principi 
d’economia organitzativa, l’Alcaldia, oïda la Junta de Portaveus, proposa al Ple 
l’adopció del següent acord: 
 
Primer.- Crear una Comissió de coordinació de grup, de suport a l’Alcalde i a la Junta 
de Govern, destinada a l’estudi de les propostes que s’han d’adoptar per l’Alcalde i els 
regidors que ostentin delegacions i planificar l’actuació municipal, sota la denominació 
de  
 

COMISSIÓ DE COORDINACIÓ DE GRUP 
 
Segon.- La Comissió de Coordinació de Grup estarà integrada pels regidors que 
composin el govern, i tindran funcions informatives i de gestió. 
 
Tercer.- Els membres que la composen seran: 
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- Presidència: Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
- Vocals:  

� Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT-Junts)   
� Sra. Montserrat Torras i Surroca (JxCAT-Junts)   
� Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
� Sr. Jordi Güell i Güell ((JxCAT-Junts)   
� Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
� Sr. Agustí Arbós i Torrent (JxCAT-Junts)   
� Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts)   
� Sra. Gemma Pujolar i Busquets (JxCAT-Junts)   
� Sra. Adriana Francés i Planellas (JxCAT-Junts)   
� Sra. Gemma Canalias i Rafel (JxCAT-Junts)          

 
Quart.- Les normes de funcionament de la Comissió seran les generals establertes per 
al funcionament dels òrgans col·legiats a la legislació de l’administració general i al 
Reglament Orgànic Municipal, sens perjudici que la pròpia Comissió estableixi normes 
complementàries. 
 
La iniciativa per convocar les sessions de la Comissió correspon al President. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC), 5 
vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
3.3. - NOMENAR ELS MEMBRES DE LA COMISSIÓ ESPECIAL DE COMPTES 
 
Núm. de referència : X2019024981     
Núm. expedient: SG012019000013 
 
De conformitat amb els articles 20 i 116 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril reguladora de les 
bases de règim local; 58 del 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; 127 del R.D. 2568/1986, 
de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i 
règim jurídic de les entitats locals; i 64 a 67 del Reglament Orgànic Municipal, 
l’Alcaldia, oïda la Junta de Portaveus, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar com a membres de la Comissió Especial de Comptes a: 
  

� Sra. Montserrat Torras i Surroca (JxCAT-Junts)  - Presidenta 
� Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT-Junts)   
� Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)    
� Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
� Sra. Iolanda Suescun i Pérez (ERC – AM) 
� Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
� Sra. Adriana Roca Collell (CUP) 

 
Segon.- Una vegada a l’any i abans de l’u de juny, l’Alcalde haurà de convocar als 
membres de la Comissió als efectes de debatre els comptes generals del pressupost, 
els comptes de patrimoni i els comptes dels valors independents i auxiliars del 
pressupost. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 
PSC, 2 CUP). 
 
3.4. - APROVAR LA COMPOSICIÓ DE LA MESA PERMANENT DE 
CONTRACTACIÓ 
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Núm. de referència : X2019025082     
Núm. expedient: SG012019000029 
 
Atesa la qualificació de la Mesa de Contractació com a òrgan d’assistència tècnica 
especialitzada. 
 
Atès que en data 9 de març de 2018 ha entrat en vigència la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic i de conformitat amb l’establert a l’article 
326 i la Disposició addicional segona de la mateixa. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Presidenta:  
 
-  Titular: Sra. Montserrat Torras i Surroca, Regidora d’Economia i Hisenda 
-  Suplent: Sr. Jordi Güell i Güell, Regidor d’Urbanisme i Espai Públic 
 
Vocals:  
 
-  Titular: Sra. Ma. Glòria Gou i Clavera, Secretària de General de la Corporació. 
-  Suplent: Sr. Josep Coromina i Vilarrasa, funcionari de l’Ajuntament, Tècnic 

d’Administració General. 
 
-  Titular: Sr. Jordi Salvador i Culí, Interventor de Fons de la Corporació. 
-  Suplent: Sra. Gemma Plana i Casacuberta, Cap de secció de Comptabilitat i 

pressupostos. 
 
-  Titular: Sr. Ramon Prat i Molas, Tècnic d’Administració Especial, Cap d’àrea 

d’Infraestructures, Obra Pública i Brigada. 
-  Suplent: Sr. Albert Pons Clutaró, Tècnic d’Administració Especial, Cap de la secció 

de Foment i Patrimoni. 
 
Secretari:  
 
-  Titular: Sr. Miquel Torrent i Compte, Tècnic d’Administració General de Secretaria. 
-  Suplent:  Sra. Montse Costa i Marcé, Tècnic Negociat de Contractació. 

Altres assistents:  
 
A les reunions de la Mesa s’hi podran incorporar els funcionaris o assessors 
especialitzats que resultin necessaris, segons la naturalesa dels assumptes a tractar, 
els quals tindran veu però sense vot, i també podran assistir-hi com a convidats un 
representant per cadascun dels grups municipals. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 
PSC, 2 CUP). 
 
4.1. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS I 
NOMENAMENT DE PORTAVEUS 
 
Núm. de referència : X2019024986     
Núm. expedient: SG012019000014 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dona compte del Decret número 
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2019LDEC001850 dictat en data 25 de juny de 2019, relatiu a composició dels grups 
municipals i nomenament de portaveus, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
“Vistos els escrits presentats pels diversos grups polítics que obtingueren 
representació a l’Ajuntament d’Olot en les passades eleccions municipals, on 
manifesten la seva voluntat de constituir-se en grup municipal, alhora que en designen 
portaveus i suplents de cadascun dels grups. 

 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal,  

 
DECRETO: 

 
Primer.- Els grups municipals quedaran compostos de la següent manera: 
 
JUNTS PER CATALUNYA – OLOT (JxCat – JUNTS)   
 
Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 
Sr. ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT 
Sra. MONTSERRAT TORRAS I SURROCA 
Sra. IMMACULADA MUÑOZ I DÍAZ 
Sr. JORDI GÜELL I GÜELL 
Sra. MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS I BOSCH 
Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT 
Sr. ANIOL SELLABONA I AGUILERA 
Sra. GEMMA PUJOLAR I BUSQUETS 
Sra. ADRIANA FRANCÉS I PLANELLAS 
Sra. GEMMA CANALIAS I RAFEL 
 
ESQUERRA REPUBLICANA DE CATALUNYA – ACORD MUNICIPAL (ERC – AM)  
  
Sra. ANNA BARNADAS I LÓPEZ 
Sr. JOSEP GRANADOS I SERRAT 
Sra. IOLANDA SUESCUN I PÉREZ 
Sr. JOSEP QUINTANA I CARALT 
Sra. LAILA EL GAMOUCHI I DARRAS 
 
PARTIT DELS SOCIALISTES DE CATALUNYA – CANDIDATURA DE PROGRÈS 
(PSC – CP) 
 
Sr. JOSEP GUIX FEIXAS 
Sr. JAUME MIR BAGÓ 
Sra. MARINA ALEGRE MARTÍNEZ 
 
CANDIDATURA D’UNITAT POPULAR – POBLE ACTIU (CUP – PA) 
 
Sr. LLUÍS RIERA CALLÍS 
Sra. ADRIANA ROCA I COLLELL 
 
Segon.- Els portaveus de cadascun d’aquests grups municipals seran: 
 
JUNTSXCAT Sr. ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT  
 Portaveus adjunts: Sra. MONTSERRAT TORRAS I SURROCA  
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ERC - AM Sra. ANNA BARNADAS i LÓPEZ        
 Portaveu adjunt:  Sr. JOSEP GRANADOS I SERRAT 
 
PSC - CP Sr. JOSEP GUIX FEIXAS  
  Portaveu adjunt:  Sr. JAUME MIR BAGÓ 
 
CUP - PA Sr. LLUÍS RIERA CALLÍS 
 Portaveu adjunt:  Sra. ADRIANA ROCA COLLELL” 
 

Es presenten conjuntament els punts 4.1, 4.2, 4.3 i 4.4 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Vistos els escrits presentats pels diversos grups polítics, que 
van tenir representació a l'ajuntament en les passades eleccions, on manifesten la 
voluntat de constituir-se com a grup municipal, designem els quatre grups municipals i 
també els diferents portaveus i portaveus adjunts que també tenen a la proposta.  
El següent punt és el nomenament dels tinents d'alcalde, que saben que la funció és la 
de substituir l'alcalde en cas de vacant, absència o malaltia, assumint les funcions i 
també sent responsable dels actes de govern que es dictin durant la substitució, i aquí 
com a primer tinent d'alcalde, senyor Estanis Vayreda i com a segon tinent d'alcalde, la 
senyora Montserrat Torres. 
El tercer punt és donar compte del nomenament dels membres de la junta de govern 
local, la junta govern local no podrà accedir, per la dimensió d’Olot, d'un terç del 
nombre de regidors de l'ajuntament i en aquest cas són set regidors, més l'alcalde, 
com marca la normativa i continuem també amb la dinàmica de ja fa uns anys d’aquest 
ajuntament, que la resta de regidors, tant del govern com de l’oposició, podran assistir 
a les sessions de la junta de govern local.  
El quart punt, que és les delegacions genèriques a regidors, aquí sí que m’hi estendré 
una mica més per explicar l’organització que fem en el cartipàs com a equip de govern, 
explicariem les tres característiques que tindria aquest nou cartipàs, la primera és que 
vol ser un cartipàs que doni resposta al programa electoral en el qual ens varem 
presentar a les eleccions d’aquest any, està pensat per donar resposta a aquests 
grans reptes de ciutat, i també pensat en funció de les competències tècniques i les 
personals de cada un dels regidors i regidores. 
La segona característica és que és un cartipàs que implica una dedicació important de 
l'alcalde i dels regidors i de les regidores a l’activitat de la ciutat, el fet de comptar amb 
un equip d'11 regidors ens sembla que es podrà fer molt bona feina i afrontar com 
deia, molts dels reptes que té la ciutat en aquests propers anys.  
I la tercera característica és que és un cartipàs que s’estructura en quatre àrees, una 
àrea de Cohesió Social i Atenció a les persones, una de Prosperitat econòmica, una 
tercera de Serveis Interns Economia i Govern Obert i una quarta de Territori, Espai 
Públic i Medi Ambient. I pel que fa a les regidories, passem de dinou regidories en 
l'anterior mandat a vint-i-quatre regidories. 
Aquest increment en aquestes regidories respon a la voluntat de prioritzar alguns 
temes que ens semblen essencials en els propers anys, i ens sembla que pel fet que 
hi hagi una regidoria, farà que tinguin més visibilitat i un lideratge més consistent. En 
concret les sis regidories noves que s’incorporen són: la regidoria de Drets Civils, per a 
la defensa, promoció i garantia d’aquests drets, a més a més que serà assumida per 
l'alcalde, amb un clar gest polític de donar-hi molta importància en aquesta qüestió. 
Una segona regidoria important és la regidoria d'Igualtat de Gènere, per al foment de 
la igualtat en els principals àmbits socials de sensibilització, de prevenció etcètera. 
També fem una nova regidoria dedicada a l’Ocupació i a la Formació 
Professionalitzadora, un tema que tots coincidim que és un tema important en els 
propers anys i a més a més per donar una empenta al pacte de la formació 
professionalitzadora i ocupació de la Garrotxa. Una quarta regidoria també especifica 
que és per a la planificació i la gestió de la mobilitat, no només de les grans 
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infraestructures, sinó també la mobilitat interna, transport públic, tot el que té a veure 
amb la mobilitat a la ciutat. Una cinquena nova regidoria dedicada a la transició 
energètica per fer també un salt endavant, com a ajuntament però també com a ciutat, 
en el desenvolupament de les energies renovables. I per últim una última nova 
regidoria, la d'Innovació i Tecnologia per també introduir tots els processos 
d’innovació, no només en el funcionament de l'ajuntament, sinó en altres àmbits de la 
ciutat.  
Farem molt ràpidament un repàs per les regidories que té cada un dels regidors, 
comencem per l'Àrea d'Alcaldia on l'alcalde a part de les relacions institucionals, 
comunicació, coordinació, assumirà també alguns projectes estratègics com a ciutat, 
en aquest cas el projecte de la variant d'Olot, l'Hospital d'Olot i Comarcal de la 
Garrotxa, la nova biblioteca municipal i l'Espai Cràter. Dins l'Àrea de Cohesió Social i 
Atenció a les persones tenim la regidora d'Acció Social i Cooperació la senyora Imma 
Muñoz. A la regidoria de Drets Civils, l'alcalde Josep Berga. A la regidoria d'Igualtat de 
Gènere, la Imma Muñoz. A la regidoria d'Habitatge, que col·loquem també en l'Àrea de 
Cohesió Social també amb un gest polític d'entendre l'habitatge com un dret social i 
sobretot per treballar de forma molt transversal amb l'Àrea de Serveis Socials, en 
aquest cas el regidor serà en Jordi Güell. La regidoria de Cultura que serà portada 
també per l'alcalde, Sr. Josep Berga, hi haurà un regidor adjunt que serà el senyor 
Agustí Arbós. A la regidoria d'Educació, la senyora Maria Assumpció Camps. A la 
regidoria de Salut també la senyora Maria Assumpció Camps. A la regidoria de 
Joventut, senyora Maria Assumpció Camps i la regidoria d'Esports, Aniol Sellabona. A 
la regidoria de Festes, el senyor Agustí Arbós. Regidoria de Barris, la senyora Imma 
Muñoz, a qui la senyora Imma Muñoz tindrà la competència de la coordinació de totes 
les accions que es facin als barris, però mantenim la voluntat que hi hagi regidors amb 
una delegació específica de diferents barris de la ciutat i ens hem repartit els diferents 
barris, cada regidor té dos o tres barris, que ens sembla que és una fórmula que ha 
funcionat, que les associacions de veïns majoritàriament estan contentes i per tant la 
Imma Muñoz serà la regidora que coordinarà tota aquesta actuació veïnal, però els 
diferents regidors tindrem uns barris assignats. 
A l'Àrea de Prosperitat econòmica, la regidoria de Promoció de la ciutat que la portaré 
jo mateix, Estanis Vayreda, hi haurà una regidora adjunta a promoció de la ciutat, la 
senyora Adriana Francès. Una regidoria d'Empresa Comerç i Turisme, la regidora serà 
la Gemma Canalias. Una regidoria d'Ocupació i Formació professionalitzadora, amb la 
senyora Gemma Pujolar.  
La tercera àrea, Àrea de Serveis Interns Economia i Govern Obert, aquí la regidora 
d'Hisenda serà la senyora Montserrat Torres, la regidoria d'Organització i Atenció 
Ciutadana, la senyora Adriana francès, hi haurà un regidor adjunt a Organització i 
Atenció Ciutadana, que serà el senyor Jordi Güell, la regidoria de Transparència i 
Participació, la senyora Imma Muñoz i la darrera àrea, l'Àrea de Territori, Espai Públic i 
Medi Ambient, la regidoria d'urbanisme, el senyor Jordi Güell, regidoria de Serveis 
Urbans, senyor Aniol Sellabona, regidoria de Mobilitat,  senyor Jordi Güell, regidoria de 
Medi Ambient, senyor Aniol Sellabona, la regidoria de Seguretat, la senyora Maria 
Assumpció Camps, regidoria de transició energètica, el senyor Jordi Güell, Regidoria 
d'Innovació i Tecnologia, el senyor Agustí Arbós.  
I també informar-los només de les delegacions que fem de l'alcalde que es fa a la 
Junta de Govern Local, que no cal que les llegeixi però fan referència a temes 
generals, de gestió econòmica, recursos humans, urbanisme, contractació, patrimoni i 
també les delegacions que com a ple passem a la Junta de Govern Local, en aquest 
cas són només dues competències per un tema d’agilitat i per no haver de convocar 
un ple cada vegada, que serien en l’àmbit de la protecció civil, l’acreditació i 
nomenament de les persones que se’ls atribueix la condició de voluntaris de Protecció 
Civil, i la segona seria de l’àrea d’estadística, el sorteig que hem de fer per designar 
els membres de les meses electorals, que també ho faríem amb aquesta delegació a 
la Junta de Govern Local. 
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Intervé el Sr. Riera. En primer lloc avui volíem fer dos incisos petits, un en primer lloc, 
que no hem comentat, volíem enviar una abraçada fraternal a tots els bombers que 
estan treballant pels focs, sobretot a la Ribera d'Ebre i les Garrigues, dues comarques 
que estan molt afectades i volíem enviar això no com a CUP, sinó que creiem que com 
a consistori caldria enviar tot el suport possible. I en segon lloc volíem també enviar 
una abraçada i un punt de suport a tots els veïns, comerciants i propietaris del Barri 
vell, sobretot dels carrers afectats de les obres actualment a la plaça Major, al carrer 
dels Sastres, al carrer Sant Rafel i el carrer Sant Esteve, i el carrer Sant Roc també, a 
part del carrer Alta Maduixa i algun adjacent més i bàsicament llavors sí, que volíem 
entrar una mica amb el tema que estem avui aquí.  
En primer lloc nosaltres veiem molt bé, estem molt contents, que per primera vegada 
habitatge i urbanisme vagin junts, com a concepte de regidoria nosaltres sempre ho 
hem entès així, creiem que són dues coses totalment indestriables, per tant felicitats, 
quan les coses són bones s’han de dir.  
Una cosa per l’altre cantó que no hem entès, no hem entès el fet que la regidoria 
d'innovació i tecnologia no vagin conjuntament amb transparència i participació, 
nosaltres entenem que són dos vasos comunicants molt importants, que tenim a nivell 
de participació, per tant ens agradaria que fos així. 
Finalment també un altre tema que hem vist pel que fa a la regidoria d'innovació, 
creiem que seria un bon moment per tenir la famosa pàgina web. En tot cas crec que 
poden parlar amb el senyor Josep Ferrés i en Josep Maria Coma, que tots dos es van 
comprometre que ho tenien a punt, doncs si ho tenim a punt apliquem-ho i tirem-ho 
endavant en la mesura que sigui possible i llavors un altre tema, que és un altre tema 
a nivell de principi ideològic per a nosaltres, que és un concepte d’àrea, nosaltres el 
que és cultura i educació ho veiem com una gran àrea, ho veiem com una cosa unida i 
llavors també en aquest apartat és on nosaltres també incloguem moltes vegades el 
que és l’educació no reglada o no formal, una mica en l’espai lliure, per tant nosaltres 
entenem que una idea important a nivell d’educació i de cultura és que educació, 
cultura, esport i lleure vagin conjuntament, per tant entenem que això hauria de ser 
una cosa bastant important i estic segur que ho tenen totalment d’acord.  
Un aspecte més a nivell nominal i més a nivell de principi ideològic també, és pel que 
fa a la regidoria de Drets Civils, ens alegrem molt, ho valorem molt positivament, però 
per nosaltres entenem que a part de drets civils hauria de ser també drets civils i drets 
socials per entendre que hem d’anar a un pas per davant de la llei entenent les noves 
possibilitats que puguin haver-hi de cara a més endavant, i finalment una cosa que ens 
ha sobtat una mica, ampliant nombres de regidories, em hem trobat a faltar una mica 
la regidoria específica, especialitzada, pel tema de gent gran, que hem vist que hi ha 
un apartat concret que ja fa referència a això però entenem que la gent gran, sent una 
part molt important d'aquesta ciutat, es mereixerien una atenció específica i un incís 
amb un accent molt marcat pensant en ells i elles. 
I pel que fa a les delegacions d'alcaldia a la junta de govern local, com és sabut 
nosaltres sempre ho hem dit, nosaltres el que creiem com a òrgan més important que 
tenim és el ple, llavors entenem que les atribucions que avui l’alcalde traspassa a la 
junta de govern local, per a nosaltres realment haurien d’anar al ple, amb tota la 
mesura que sigui possible, entenent i sent conscients que moltes coses són a nivell de 
detall i que poden entorpir una mica la dinàmica del ple, però entenem que quantes 
més decisions passin al ple i quantes més coses puguin ser tractades amb la resta de 
grups del propi ple, millor avançarem a nivell de ciutat i amb la consolidació dels 
projectes que puguin tirar endavant. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres pensem que és un cartipàs que presenten vostès avui en 
el ple, un cartipàs conservador, el veiem poc ambiciós, el veiem amb poca il·lusió, sí 
que és veritat que han creat regidories noves, però algunes d’aquestes regidories ja 
estaven incloses en el cartipàs anterior amb algunes regidories que ja existien, per tant 
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el veiem i esperem 100 dies de gràcia que són els que toquen a tot govern per 
començar a valorar com funciona tot això. 
Sí que li volia dir com a membre del grup de l’oposició, del PSC, que ens tindrà al seu 
costat amb alguns temes que vostè ha anunciat que desenvoluparà des d’aquesta 
Alcaldia com és la variant d'Olot, per tant amb aquest pot comptar amb nosaltres, amb 
els temes de l'Hospital, tant el nou hospital, com l’Hospital de Sant Jaume també, 
evidentment, i també amb l’Espai Cràter, no així amb la nova biblioteca, nosaltres ja 
sap que ho varem exposar en el nostre programa municipal que no estem d’acord a 
treure la biblioteca actual d'on està i sí que estaríem d’acord a fer una segona 
biblioteca en un altre espai que podria ser l'espai de Can Sacrest però la biblioteca 
actual la volem mantenir al Barri Vell a la ubicació actual on està. 
Sí que veiem que com a alcaldia falta potser alguna ambició més, com ara que Olot 
sigui la capitalitat d'aquesta comarca de la Garrotxa i també de les comarques veïnes, 
del Ripollès d'alguns punts de l'Empordà, etcètera, i per tant nosaltres li podem ofertar 
una cosa que tenim al nostre programa, que penso que podria ser una cosa 
interessant ja que són molt importants els temes de medi ambient, de sostenibilitat, 
etcètera, la creació del Consorci del riu Fluvià, és a dir, vostè sap que al riu Ter hi ha 
un consorci d'ajuntaments que van des de Setcases fins a Torroella, a l'Estartit, que és 
on desemboca el Ter, bé, desemboca de forma natural, de forma artificial desemboca 
a Barcelona, ja ho sap vostè, que molta aigua del Ter se'n va cap a Barcelona, fet 
aquesta incís, sí que pot ser una cosa interessant per donar aquesta capitalitat d'Olot i 
per donar servei també als diferents municipis que estan a l'entorn d'aquest riu Fluvià, 
que tant ens estimem, crear aquest consorci d’ajuntaments a l’entorn del riu Fluvià, per 
crear polítiques en defensa d’aquest riu, i polítiques sostenibles i ecològiques, 
etcètera. Per tant aquesta podria ser una bona oportunitat per a Olot, capitalitzar tot 
aquest projecte interessant que amb el riu Ter com li deia, ja existeix.  
Com deia el company de la CUP, ens agrada també que s’hagi unificat o que hi hagi el 
mateix regidor per dues conselleries importants com és urbanisme i habitatge, 
l'habitatge, ja ho hem dit en el nostre programa electoral, és molt important en aquests 
moments a la ciutat d'Olot i per tant s'han de fer polítiques en serio en aquest sentit i 
per tant que sigui el mateix regidor que ho porti ens sembla bé, i a més amb una 
persona que hi té experiència, i el que veiem que hi ha alguns temes que són molt 
importants per a la ciutat i per al consistori que potser cauen en pes amb algunes 
persones que entren en aquest consistori, potser sense experiència, com és tot el 
tema d'esports, de medi ambient, de via pública, etcètera, que són aspectes molt 
importants per a la ciutat, del dia a dia, i que porten molta feina i per tant ja 
encoratgem que vagi endavant perquè són paquets importants que cal treballar-hi 
molt, molt. 
I després hi ha dos temes importants per a mi, que pensem com a grup, que és la 
seguretat, molt important per la ciutat, i també els recursos humans, que també s'han 
posat a mans de regidors o regidores noves, que sense experiència, que potser en 
aquest sentit ja aniran agafant experiència però pensem que són temes molt 
importants per al consistori i per la ciutat que també potser caldria matisar.  
Nosaltres ja sap que no estem d'acord amb aquest punt del repartiment que es fa amb 
les associacions de veïns de cada barri, que cada dos o tres barris hi ha un regidor 
diferent, el nostre plantejament és un regidor per totes les associassions de veïns, 
d'aquesta manera així es fan unes polítiques més coordinades i més concretes, en tot 
cas aquest és el seu model i ho tirararan endavant i no hi ha res més a dir. 
Seria bàsicament això, hi ha una cosa que és curiosa, que el regidor de Promoció de 
la ciutat posi un punt en el seu programa del City Marqueting, molt anglès això, vostè 
que és tan catalanista, però aquesta és l’anècdota de la meva intervenció. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Nosaltres no farem valoració del cartipàs, é el seu cartipàs, 
per tant si haguéssim de dir una paraula és continuisme, però sí que voldríem fer dues 
anotacions, una primera, hem trobat una gran mancança i esperàvem que aparegués 
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una regidoria de barri vell, o de nucli antic, per marcar una de les grans prioritats i 
feinada que tindrà aquesta ciutat en els futurs anys, i per tant això sí que nosaltres 
pensem que hi hauria de ser. I l’altra és una puntualització que en els regidors adjunts, 
pensem que el cartipàs hauria de figurar-hi el que són els àmbits competencials i 
funcions delegades i en cas que siguin els mateixos que el regidor diguéssim titular, 
que també hi figuressin. 
 
Intervé l’Alcalde. Intentaré respondre una mica els seus comentaris, ens solidaritzem 
amb els Bombers i amb els comerciants i els veïns que pateixen les molèsties de les 
obres, no pot ser d'altra manera. 
Innovació i Tecnologia, la participació, ho varem estar debatent molt i vèiem molt clara 
la diferència entre el que és el suport i el que és el contingut, és a dir la regidoria de 
tecnologia i d’innovació, que és una regidoria transversal, el que pretén és fer arribar 
les eines tecnològiques que la revolució digital posa al nostre abast, a totes les àrees 
de l'Ajuntament. Aquest encàrrec que se li ha fet a una persona jove, a mi m’agrada 
recordar que és un nadiu digital, probablement és l’únic que tenim en aquest ple, n’hi 
pot haver potser algun altre, potser a l’Aniol també li tocaria una mica, són persones 
que estan familiaritzades amb aquestes eines d'una manera molt diferent a nosaltres 
que n'hem hagut d'aprendre ja de grans, hi veiem la gran quantitat d’aplicacions que 
ens poden ajudar a millorar la seguretat, la comunicació, el benestar social, totes les 
àrees de l'Ajuntament i l'entenem més com aquest suport tecnològic, però no tant amb 
el que té a veure amb el contingut, és a dir, la part de continguts que estan relacionats 
amb aquest concepte de govern obert, que és un encàrrec que té la regidora Imma 
Muñoz, és qui ha de determinar de quina forma executem la transparència i de quina 
forma podem aconseguir una major participació en tot allò que passa en aquest 
Ajuntament, el suport tecnològic que li ha de donar correspondrà en una altra àrea i és 
aquí on diferenciàvem les dues regidories. La pàgina web jo també ja m'agradaria 
tenir-la aquí, tots nosaltres fa temps que ho esperem, ara sí que realment s'acosta de 
veritat aquest moment de la pàgina web, perquè per fi varem aconseguir els diners per 
fer-ne el disseny per aconseguir-ho, jo penso que, no m’atreveixo a dir una data, 
perquè si dic una data després em tornaria a equivocar, però me’n vaig a assegurar-
me’n, seguríssim que abans de Nadal estarà en funcionament, i així no m’he arriscat a 
tornar-me a equivocar en un tema que és veritat que s’ha allargat molt, però s'ha 
allargat per motius econòmics, senzillament aquest, és a dir, fer una bona pàgina web 
d'una corporació com la nostra demana una inversió, que moltes vegades la vam anar 
posposant perquè teníem temes més importants. 
El tema de la cultura i l'educació com una àrea conjunta, a nivell conceptual 
coincideixo molt amb vostè, és a dir penso que la dimensió més important de la cultura 
és la dimensió pedagògica, la dimensió educativa, és la que realment justifica una 
aportació de diner públic, el fet que la cultura és una gran eina de transformació social 
entesa com a la dimensió educativa que té, però en canvi orgànicament 
estructuralment a l'Ajuntament no seria una bona idea perquè són equips de persones 
molt diferenciats. Això no vol dir que no puguin treballar plegades, no vol dir que les 
persones que treballen a l'àrea de cultura no ho puguin fer juntament amb les 
d’educació i amb les de benestar social i amb les de totes les àrees, però 
organitzativament en aquest Ajuntament seria un problema, seria un problema per a 
nosaltres treballar-ho d'una manera, és a dir, l’educació probablement, no 
probablement no, amb tota seguretat engloba moltes altres coses que no són cultura, 
que no són transformació, que senzillament són aspectes formatius moltes vegades, 
de currículums, de donar suport a les escoles, als centres d'ensenyament que tenim, i 
la cultura de la mateixa manera, a part de la dimensió pedagògica doncs en té d'altres, 
hi ha vegades que l'àrea de Cultura se li fa l'encàrrec específic de volem que ens 
organitzis una activitat cultural que sigui atractiva, que faci venir gent, el concert que 
varem fer l'altre dia coincidint amb el “Shopping Night” per posar un exemple, se li 
encarrega a Cultura, però l’objectiu és molt clar, l'objectiu és atraure gent en aquell dia 
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en el centre, en un altre moment podem tenir altres objectius, tot i que li reconec que 
l'objectiu més important de la cultura, així és sempre la entès jo com a regidor, és la 
seva dimensió pedagògica. 
Estic d'acord drets civils i drets socials, potser quan posem l'accent en els drets civils 
és perquè els drets civils es produeixen com una discriminació molt concreta a 
vegades cap a un sol individu, és a dir quan una persona veu vulnerats els seus drets, 
pateix la discriminació pura i dura, directa, com a persona molt indefensa i és en 
aquest sentit que posem un accent en posar-ho a Alcaldia, no pensem que estiguem 
en una ciutat on sigui tolerable que una persona se la discrimini per motius de 
creences, culturals, sexuals, funcionals, del tipus que sigui, es mereix la màxima 
defensa, tot i que és veritat que en tot el discurs conceptual que acompanya en els 
drets civils moltes vegades els associem també en els drets socials, que són drets molt 
importants i tenen la màxima importància per a nosaltres. 
De la gent gran sí que li puc respondre amb molta claredat, el tema de la gent gran o 
abandonem perfectament a consciència, perquè hi ha hagut un canvi conceptual que 
va començar probablement a nivell de país i s'ha anat estenent, que és que hem 
d’anar abandonant aquella idea de sectoritzar a les persones per la seva edat, si s'hi 
ha fixat, els casals de gent gran de tota la vida, les llars dels pensionista estan 
desapareixent, fins i tot durant aquest mandat el nostre casal de la gent gran d'Olot 
s'ha convertit en el Casal Cívic d'Olot i en aquest moment ja hi poden anar, no només 
persones grans, sinó persones de totes les edats que vulguin disposar d'aquells espais 
i a més a més, això fomenta les relacions intergeneracionals i fa que amb molta més 
facilitat, aquestes persones grans, que són els principals usuaris per exemple d'aquest 
equipament, actuïn amb persones d’altres edats i crec que la tendència ha de ser 
aquesta, i crec que ho hem d'anar traslladant amb aquesta claredat. És un tema més 
conceptual, que no vol dir que no tinguem cura de la gent gran, les persones grans 
que tenen un problema de dependència, per exemple que els afecta molt directament, 
perquè moltes vegades la dependència i la pèrdua d'autonomia va relacionada amb 
l'edat, s'atén des de Benestar Social, o temes formatius que s’atenen des dels cursos 
de la UNED Sènior, o el que és el suport cultural que fem a les Aules de Difusió 
Cultural, hi trobaríem multitud d'exemples, no és que es desatengui a les persones 
grans, però sí que pensem que no les hem de sectoritzar com un grup de persones 
com si a partir d'una data determinada ja formessin part d'un altre grup.  
I pel que fa a la delegació del ple, és veritat que si els plens duren hores, no em puc 
imaginar si tot el contingut de les juntes de govern local i dels decrets d'alcaldia 
vinguessin a parar al ple, és veritat que operativament és molt millor per a la 
Corporació fer-ho d’aquesta manera, un decret el pots preparar el mateix matí quan el 
necessites, la Junta de Govern local se celebra cada setmana i hi podem fer 
l’aprovació de temes menors que probablement no requereixen la discussió de tots 
nosaltres però sí que hi ha la possibilitat, vostès estan convidats a la Junta de Govern 
Local, tenen accés a tots els decrets que aprova, que si mai tenen un punt que ha anat 
a l'ordre del dia de la Junta de Govern Local, és a dir, ja sabem que això està aprovat 
per la Junta de Govern Local però pensem que hauria d'haver anat al ple perquè 
podem tenir un debat sobre aquesta qüestió, només ens ho han de dir i en aquest 
apartat de donar compte portem portar-ho al ple següent sempre que ho vulguin, per 
discutir qualsevol tema, però operativament seria molt, molt difícil per a l'Ajuntament, 
pensar que només podem aprovar les coses una vegada al mes, ens complicaria molt 
la gestió i per tant ens sembla que és millor continuar amb aquest model que tenim.  
Jo senyor Guix no sé què veu conservador d’aquest cartipàs, fa servir la paraula 
conservador per referir-s’hi però després no ho ha desenvolupat, no m'ha dit en què li 
sembla que és conservador, un dia podem tenir  aquest debat, a nosaltres no ens 
sembla gens conservador, precisament ens sembla que té en compte totes les grans 
qüestions que en aquest moment en el nostre entorn van prenent importància, les hem 
anat adaptant, temes com la igualtat de gènere, com els drets civils, com tenir en 
compte la tecnologia, a part de l’organització tradicional que es pot allà, però en tot cas 
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un dia m’ho explica amb més detall a què es referia amb això de ser conservador, però 
celebro que em digui que els tindrem al nostre costat, que tenim ganes de treballar 
plegats, tots 21, ho vaig dir el dia del ple d'investidura, ho torno a repetir avui, a mi 
m’agradaria molt i molt poder fer un treball amb tots vostès, un treball constructiu on 
realment poguessin incorporar les aportacions de tothom, sé que el tema de l'hospital 
a vostès els preocupa especialment i per tant en tot moment els tindrem informats de 
tot allò que hi passa i estic convençut de que els convencerem que una vegada oberta 
la nova biblioteca de Can Sacrest, una vegada dissenyada, perquè aquest serà un 
procés de disseny que trigarem i que hi haurem de participar tots i que tenim molts 
mesos per davant, per no dir anys, per acabar-lo de definir, però veurà que perd molt 
de sentit el fet de tenir dues biblioteques separades per només 500 metres, perquè és 
el que els separarà l'una de l'altra i que perdrà sentit i que probablement aquest efecte 
dinamitzador que té la biblioteca actual, quan estigui obert a la nova, deixarà de tenir-
lo perquè la gent preferirà anar a la nova i hi trobaran molts més serveis. Tindrem 
temps de parlar-ne i també penso que tindrem temps de trobar la millor solució 
possible per aquest espai que ocupa la biblioteca actual, de fer-hi una activitat que 
continuï sent dinamitzadora de tot aquell entorn. 
Del Consorci del riu Fluvià en podem parlar, en podem parlar, em sembla un tema 
interessant a debatre, que iniciem primer aquí en el nostre Ajuntament i que després 
ho puguem fer extensiu a la comarca i fins i tot als municipis d’altres comarques 
sobretot de l'Empordà, que són els afectats, i estic d'acord que el Ter a partir de la 
Cellera hi ha una gran canalera que xucla l'aigua i se'ns l'emporta cap a Barcelona, 
sempre m'hi fixo quan passo per allà, però en podem parlar.  
Celebro que coincideixin tots dos grups en veure l'oportunitat que representarà 
avançar en l'àmbit de l'habitatge el fet d'unir en un únic regidor d'Urbanisme, hi ha 
qüestions que es troben i a vegades disfuncions que s'han produït pel fet de dependre 
de persones diferents quedarà molt més clar de qui és la responsabilitat senyor Güell, 
és a dir, amb el tema de l'habitatge que és un tema que ens preocupa a tots, quan ara 
hi hagi una inquietud, un problema doncs escolti, el mirarem a vostè, aquí té un repte 
que li hem encarregat tots, ho té molt clar, amb tota la nostra complexitat, però que és 
un tema que ho vaig dir, ho torno a repetir, en aquest moment tenim 185 habitatges 
nostres que gestionem directament a l'Ajuntament i aquesta xifra és imaginària i molt 
difícil d'aconseguir, però penso que no ens hem de rendir d'acabar aquest mandat amb 
300 habitatges, això seria un gran repte, augmentar amb 120 habitatges, però bé 
algun objectiu ens hem de posar, algun horitzó ens hem de posar perquè si no al final 
també ens és difícil d'acabar d'avaluar fins on han arribat els nostres resultats a la 
nostra i la nostra gestió. 
No es preocupi per l’experiència de les regidores i dels regidors nous que entren, 
potser no hi ha experiència perquè és inevitable, algun dia ha de ser el primer quan 
ens posem al capdavant d’aquestes responsabilitats, el que sí que hi ha és molt de 
compromís, molta il·lusió, molta dedicació, perquè són persones, després ho veuran 
quan abordem el tema del règim de retribucions, jo diria que després de molts anys 
tindrem moltes persones dedicades única i exclusivament a l'Ajuntament, això 
realment fa que hi podrà haver molta dedicació i a més a més comptant amb 
l’experiència de regidores com la Montse Torres, que ja té aquesta experiència, jo 
mateix que com saben em dedicaré única i exclusivament a l'Ajuntament i per tant em 
tindran cada dia allà o l’Estanis Vayreda, o en Jordi Güell, que tot i ser un regidor té 
una gran experiència en el funcionament de l'Ajuntament i per tant les persones que 
s’incorporen de nou a aquesta experiència l’aniran adquirint, en temes que ho ha dit 
molt bé, tan importants com la seguretat, com la gestió dels recursos humans, o com 
és l'espai urbà que serà una responsabilitat del senyor Aniol Sellabona. 
I pel que fa als comentaris de la senyora Barnadas, a mi m'agrada diferenciar les 
paraules continuisme de continuïtat, jo parlaria de continuïtat, no de continuisme, 
podem tenir un debat obert sobre aquest tema, per a mi són paraules que són poques 
lletres les que les diferencien però que són molt i molt diferents, el continuisme penso 
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que realment empobreix els projectes, la continuïtat no, la continuïtat és reconèixer tot 
allò de positiu que ens aporta el passat, tots els que ens han precedit i no parlo només 
dels darrers vuit anys, sinó que parlo de tots els consistoris que ens han precedit, però 
fer créixer aquest projecte amb idees noves, amb persones noves, amb nova il·lusió, i 
per tant m'agrada més la paraula continuïtat que continuisme.  
El Barri Vell, el fet que no tingui una regidoria específica no voldrà dir que no ens 
dediquem molt al Barri V,ell perquè el barri vell l'hem d'abordar de totes les àrees, la 
senyora Imma Muñoz tindrà la responsabilitat del PIAM, tota la part de promoció que té 
recaurà en el senyor Estanis i amb la Gemma Canalias també, la part d'habitatge, 
urbanisme que recaurà a en Jordi Güell, de fet tots d'alguna manera tenim relació amb 
el Barri Vell i hem d'aconseguir tot allò que tots volem per al barri vell, que és que hi 
hagi un abans i un després, que avanci, que vagi sent millor cada dia, i els regidors 
adjunts, els regidors adjunts efectivament tenen exactament les mateixes 
competències que tenen els regidors inicials, ho podem posar, podem posar aquest 
afegitó, és possible afegir aquesta notació a darrera de que les competències seran 
les mateixes. La figura del regidor adjunt està pensada sobretot per substituir, per 
substituir en cas que les agendes no facin possible, jo com saben m'he compromès a 
continuar portant l'àrea de Cultura, que és la que em va portar a aquest ajuntament i 
que és una àrea que m'estimo moltíssim, però també visualitzo que hi haurà ocasions 
en què tindré alguna responsabilitat que m’exigirà l’alcaldia que no em permetrà anar 
en aquella presentació d'aquest llibre, en aquell concert de cant coral que m’agradava 
anar a tot, i per tant em dóna molta tranquil·litat tenir un regidor adjunt per alguns 
casos d'aquests quan l’agenda no m'ho permeti que hi vagi i el que no té sentit quan 
envies a una persona en una activitat cultural és dir  mira el regidor de Cultura no pot 
venir però t’envio el regidor de Medi Ambient, és com una mica una incongruència i té 
aquest sentit la regidoria adjunta, és una figura que ja varem fer servir en el mandat 
anterior, no sé si ho recorden en el cas de seguretat el senyor Guix era el regidor 
adjunt de seguretat, el vam fer servir en algunes ocasions i té aquest sentit, però les 
competències seran exactament les mateixes. 
En tot cas agraeixo les totes les seves intervencions tal com han anat, els agraeixo 
que respectin la nostra manera d’organitzar-nos, al final el que volem és ser el màxim 
efectius possibles i fer les coses bé i el cartipàs és això, el cartipàs és un document 
estructural que ordena com ens organitzem al principi, però que en cada moment es 
pot sotmetre a canvis durant el mandat si veiem que ho necessitem, si veiem que ens 
hem oblidat alguna competència o que potser allò que ens semblava que es pot 
organitzar d’una altra manera, ja hi anirem avançant, però comencem per aquí hi hem 
treballat molt en aquest document, ens sentim molt segurs de com l’afrontem a partir 
de la disponibilitat de cadascú i per tant pensem que les coses ens anirem bé.  
 
El ple es dona per assabentat. 
 
4.2. - DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS TINENTS D'ALCALDE 
 
Núm. de referència : X2019024991     
Núm. expedient: SG012019000015 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte del Decret dictat en 25 
de juny de 2019, relatiu al nomenament de Tinents d’Alcalde, que es transcriu 
íntegrament a continuació: 
 
“De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.3 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local;  55 del 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; 
46 i 48 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 45 a 46 del 
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Reglament Orgànic Municipal,  
 

DECRETO: 
 

Primer.- Nomenar Tinents d’Alcalde, en la relació que a continuació s’estableix, als 
regidors membres de la Junta de Govern Local: 

 
1r Tinent d’Alcalde:   Sr. ESTANIS VAYREDA I PUIGVERT 
2a Tinent d’Alcalde:   Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA  

 
La resta de regidors de l'equip de govern i de l'oposició, podran assistir a les sessions 
de la Junta de Govern Local. 

 
Segon.- Per l’ordre establert els Tinents d’Alcalde substituiran l’Alcalde en cas de 
vacant, absència i malaltia d’aquest, assumint la totalitat de les seves atribucions i 
prerrogatives, essent, alhora, responsables dels actes de govern dictats durant la 
substitució. 

 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci 
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la 
Corporació.” 
 
El ple es dona per assabentat 
 
4.3. - DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE LA JUNTA DE 
GOVERN LOCAL 
 
 
Núm. de referència : X2019025000     
Núm. expedient: SG012019000016 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte del Decret 
2019LDEC001852, dictat en data 25 de juny de 2019, relatiu al nomenament dels 
membres de la Junta de Govern Local, que es transcriu íntegrament a continuació: 
 
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local;  54 del 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; 
52 i 53 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el Reglament 
d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 34 a 44 del 
Reglament Orgànic Municipal,  
 

DECRETO: 
 
Primer.- Que la Junta de Govern Local, presidida per aquesta Alcaldia, estarà 
integrada per set regidors, nombre no superior al terç del nombre legal de regidors de 
l’Ajuntament d’Olot, i seran els que a continuació s’indiquen: 

 
1. Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT   
2. Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA 
3. Sra. IMMA MUÑOZ I DÍAZ  
4. Sr. JORDI GÜELL i GÜELL 
5. Sra. MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS i BOCH 
6. Sr. ANIOL SELLABONA i AGUILERA 
7. Sra. GEMMA CANALIAS i RAFEL 
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Segon.- La resta de regidors de l'equip de govern i de l'oposició, podran assistir a les 
sessions de la Junta de Govern Local. 
 
Tercer.- Donar compte d’aquest decret al Ple de l’Ajuntament i remetre anunci 
d’aquesta resolució al BOP per a la seva publicació i al tauler d’anuncis de la 
Corporació. 
 
El ple es dona per assabentat 
 
4.4. - DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS GENÈRIQUES ALS REGIDORS 
 
Núm. de referència : X2019025007     
Núm. expedient: SG012019000017 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia que susbcriu, dóna compte del 
Decret 2019LDEC001853 dictat en data 25 de juny de 2019, pel qual es delega de 
forma genèrica,  i específica si escau,  les competències que a continuació es 
determinen a favor dels següents Regidors per a la gestió dels assumptes de llurs 
respectives àrees d’actuació, d’acord amb la definició funcional de cada àrea que 
s’efectua en aquest mateix decret i amb la particularitat de que les matèries que es 
relacionen, són merament enunciatives i no limitatives. 
 
Aquestes delegacions tindran efecte des del dia següent de dictar-se aquest decret i la 
delegació s’haurà d’acceptar expressament pels regidors, tot i que s’entendrà acceptat 
tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des del nomenament el regidor 
no presenta davant de l’alcaldia la seva renúncia expressa. 
 

ÀREA D’ALCALDIA 

DELEGACIONS 

Relacions Institucionals, Comunicació, Coordinació de les Àrees i Projectes 
Estratègics: 
Variant d’Olot 
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa 
Nova biblioteca municipal 
Espai Cràter 

ÀREA DE COHESIÓ SOCIAL I D'ATENCIÓ A LES PERSONES 

DELEGACIONS 
Acció social, Drets civils, Igualtat de gènere, Habitatge, Cultura, Educació, Salut, 
Joventut, Esports, Festes del Tura, Barris i Cooperació.  

 
REGIDORIA D’ACCIÓ SOCIAL I COOPERACIÓ:  Sra. IMMA MUÑOZ I DÍAZ 

ÀMBIT COMPETENCIAL 

Atenció social bàsica 
Atenció social especialitzada 
Promoció de la gent gran activa 
Relacions amb les associacions de gent gran 
Coordinació de programes de suport. 
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Ajuts d’urgència social 
Promoció de l’autonomia i atenció a la dependència. 
Atenció a la discapacitat 
Lluita contra la pobresa 
Desenvolupament del Pla per a la inclusió i la cohesió local 
Desenvolupament del Pla de suport per a la família, infància i adolescència. 
Acció comunitària 
Veïnatge i convivència 
Cooperació al desenvolupament 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 

REGIDORIA DE DRETS CIVILS: Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA 

ÀMBIT COMPETENCIAL  

Defensa, promoció i garantia dels drets civils  

FUNCIONS DELEGADES 

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

 
REGIDORIA D’IGUALTAT DE GÈNERE: Sra. IMMA MUÑOZ I DÍAZ 

ÀMBIT COMPETENCIAL 

Desenvolupar el Pla local d’Igualtat 
Foment de la igualtat en els principals àmbits socials 
Promocionar l’associacionisme de dones 
Fomentar la sensibilització, detecció i prevenció de la violència masclista, així com els 
serveis i recursos destinats a una protecció integral. 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 

REGIDORIA D’HABITATGE: Sr. JORDI GÜELL I GÜELL       

 

ÀMBIT COMPETENCIAL 

Política de promoció d’habitatge públic 
Adjudicació i habitatge d’accés als habitatges de protecció pública 
Borsa d’habitatge social i d’habitatge jove 
Política de rehabilitació 
Oficina d’Habitatge i rehabilitació 
Manteniment del parc públic d’habitatge 
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EMPRESA MUNICIPAL 
Gestora Urbanística Olotina (GUOSA) 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

REGIDORIA DE CULTURA:  Sr. JOSEP BERGA i VAYREDA 

ÀMBIT COMPETENCIAL 
Cultura 
Desenvolupament del Pla de Cultura 
Política municipal de planificació, programació i foment de la cultura. 
Promoció i acció cultural 
Patrimoni cultural 
Foment a la creació cultural 

Gestió dels equipaments culturals 
Comissió de la faràndula 

Nomenclàtor 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquest regidor té delegada la Presidència de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot  
(IMCO). 

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

REGIDOR ADJUNT A CULTURA: Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT 

REGIDORIA D'EDUCACIÓ:  Sra. MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS I BOSCH               

              
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Educació 
Escoles bressol 
Ensenyament formal i no formal 
Ensenyaments específics: escola de música i escola d’expressió. 
Escoles de noves oportunitatsDesenvolupament del Projecte Educatiu de CiutatPla 
Educatiu d’Entorn 
Ciutat educadora – Educació a temps complert 
Serveis educatius  
Consells Escolars 
Suport infrastructural a les escoles de la Ciutat 
Manteniment, neteja, vigilància dels centres educatius 
Consorci de Normalització Lingüística, UNED i UOC 
Escola d’Adults de la Garrotxa 
Escola Oficial d’Idiomes 
Escola d’Art i Superior de Disseny d’Olot 

FUNCIONS DELEGADES 
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Aquesta regidora té delegada la Presidència de l’Institut Municipal d’Educació i 
Joventut d’Olot (IMEJO) 

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 

REGIDORIA DE SALUT:  Sra. MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS I BOSCH 

            
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Promoció de la Salut 
Prevenció i campanyes 
Sanitat 
Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i equipaments sanitaris 
Salut pública 
Vigilància i control del risc per la salut: derivat de contaminació del medi, de les aigües 
de consum públic, dels productes alimentaris, de la zoonosi, als indrets públics i llocs 
habitats 
Promoció de la salut pública (hàbits saludables i campanyes informatives). 
 
FUNCIONS DELEGADES  
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 

REGIDORIA DE JOVENTUT:  Sra. MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS I BOSCH               
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Joventut 
Dinamització, activitats i serveis per a joves 
Promoció i suport d’entitats i associacions juvenils 
Formació i participació dels joves 
Desenvolupament del Pla Local de Joventut 
 
FUNCIONS DELEGADES 

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 

REGIDORIA D’ESPORTS:  Sr. ANIOL SELLABONA I AGUILERA 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Esports 
Foment de la pràctica esportiva 
Activitats esportives 
Instal·lacions i infraestructures esportives 
Suport a entitats esportives 
Formació, iniciació i pràctica esportiva 
 
FUNCIONS DELEGADES 

Aquest regidor té delegada la Presidència de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure 
d’Olot (IMELO) 
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Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

REGIDORIA DE FESTES:  Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT     

ÀMBIT COMPETENCIAL 
Programació i desenvolupament de les Festes del Tura 
Presidència de la Comissió de Festes 
Foment de festes de qualitat  
 
FUNCIONS DELEGADES 

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

REGIDORIA DE BARRIS: Sra. IMMA MUÑOZ I DÍAZ 

ÀMBIT COMPETENCIAL 
Coordinació dels/les regidors/regidores de barri 

Xarxa de barris 
Desenvolupament dels PIAM 
Foment de l’activitat veïnal 
 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 

 
Com a suport a la tasca de barris de la regidora amb delegació específica de 
coordinació veïnal i participació ciutadana es nomenen els/les següents regidors/es de 
barri.  
 
Pequín – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
Nucli Antic – Sr. Estanis Vayreda i Puigvert  
Sant Francesc – Estires – Sr. Jordi Güell i Güell 
Sant Miquel - Les Tries – Sr. Jordi Güell i Güell  
La Caixa – Sra. Montserrat Torras i Surroca   
Montolivet – Sra. Montserrat Torras i Surroca   
Batet de la Serra – Sra. Montserrat Torras i Surroca   
Sant Ferriol – Sra. Adriana Francés i Planellas 
Eixample Popular – Sra. Adriana Francés i Planellas 
Sant Cristòfor i Masbernat – Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch 
Benavent – Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch 
Les Planotes – Sr. Agustí Arbós i Torrent 
Vivendes Garrotxa – Sr. Agustí Arbós i Torrent 
El Xiprer – Sr. Agustí Arbós i Torrent 
Morrot - Pla de Baix – Sra. Gemma Canalias i Rafel 
Bonavista – Sra. Imma Muñoz i Díaz 
Sant Roc – Sra. Imma Muñoz i Díaz 
Desemparats – Sra. Gemma Pujolar i Busquets 
Les Fonts – Sra. Gemma Pujolar i Busquets 
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Pla de Dalt - El Cassés – Sr. Aniol Sellabona i Aguilera  
El Mas Baix i els Turons – Sr. Aniol Sellabona i Aguilera 
Hostal del Sol – Sr. Aniol Sellabona i Aguilera 

ÀREA DE PROSPERITAT ECONÒMICA 

DELEGACIONS 
Promoció de la ciutat, Empresa, Comerç i Turisme, Ocupació i Formació 
professionalitzadora. 

REGIDORIA DE PROMOCIÓ DE LA CIUTAT: Sr. ESTANIS VAYREDA i PUIGVERT 

ÀMBIT COMPETENCIAL 
Estratègia de desenvolupament econòmic de la ciutat 
Organització de campanyes i activitats de promoció de la ciutat 
Mercat setmanal d’Olot 
Plaça Mercat 
Organització d’esdeveniments firals  
Captació d’inversions a la ciutat 
Estudis socials, ambientals, econòmics i estratègics per al desenvolupament local 
Model econòmic 
City màrqueting 
 
Delegació específica: Prevenció i control ambiental de les activitats. 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

REGIDORA ADJUNTA A PROMOCIÓ DE LA CIUTAT:  Sra. ADRIANA FRANCÉS I 
PLANELLAS 

REGIDORIA D’EMPRESA, COMERÇ I TURISME: Sra. GEMMA CANALIAS I RAFEL   

ÀMBIT COMPETENCIAL 
Foment de l’activitat comercial i de serveis 
Comerç 
Promoció turística 
Oficina de Turisme 
Economia social i cooperatives 
Foment de l’activitat econòmica empresarial. 
Suport a l’emprenedoria 
Suport a l’empresa 
Polígons industrials 
 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 
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REGIDORIA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: Sra. 
GEMMA PUJOLAR I BUSQUETS   

ÀMBIT COMPETENCIAL 
Ocupació 
Orientació i inserció laboral 
Programes ocupacionals per a col·lectius vulnerables 
Formació ocupacional i contínua 
Formació professionalitzadora 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 

ÀREA DE SERVEIS INTERNS, ECONOMIA I GOVERN OBERT 

 
DELEGACIONS   
Economia, Hisenda, Tresoreria, Cadastre, Règim intern, Organització; Atenció 
ciutadana, Transparència, Participació; Innovació i Tecnologia. 
 

REGIDORIA D’HISENDA:  Sra. MONTSERRAT TORRAS i SURROCA  

ÀMBIT COMPETENCIAL 

Economia municipal. Control del deute.  
Hisenda 
Pressupostos municipals.  
Gestió econòmica, fiscal i financera – Circuit de la despesa 
Projectes d’inversió i finançament de ciutat 
Gestió cadastral – convenis de col·laboració 
Cementiri i Serveis funeraris 
Contractació  
Concessions  
Subvencions. Pla Estratègic 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 

 
REGIDORIA D’ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA: Sra. ADRIANA FRANCÉS 
I PLANELLAS 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL  
Organització interna  
Personal  
Règim interior  
Organització administrativa del personal  
Recursos humans 
Patrimoni  
Estadística, censos i padrons d’habitants  
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Atenció al ciutadà  
Oficina municipal d’informació i atenció ciutadana 
 
REGIDOR ADJUNT A ORGANITZACIÓ I ATENCIÓ CIUTADANA: Sr. JORDI GÜELL I 
GÜELL 
 
FUNCIONS DELEGADES  
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 
 
REGIDORIA DE TRANSPARÈNCIA I PARTICIPACIÓ: Sra. IMMA MUÑOZ I DÍAZ 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL  
Processos administratius i expedients 
Portal de transparència 
Foment de la participació 

Processos participatius 

 
FUNCIONS DELEGADES  
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 

ÀREA DE TERRITORI, ESPAI PÚBLIC I MEDI AMBIENT 

DELEGACIONS 
Urbanisme, Espai Públic, Infraestructures i Obra Pública, Mobilitat i Ocupació de la Via 
Pública, Medi Ambient, Seguretat 

REGIDORIA D’URBANISME: Sr. JORDI GÜELL I GÜELL 

ÀMBIT COMPETENCIAL 

Desenvolupament del POUM 
Planificació urbanística 
Gestió urbanística 
Política del sol 
Llicències d’obres 
Inspecció i disciplina urbanística 
Infraestructura i obra pública 
Infraestructures viàries, generals i locals 
Projectes urbans i obres d’urbanització 
Construcció d’equipaments 
Serveis urbanístics: aigua i clavegueram. 
Estètica urbana 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

REGIDORIA DE SERVEIS URBANS:  Sr. ANIOL SELLABONA I AGUILERA 

ÀMBIT COMPETENCIAL 



Mod ACTS_DP06 25 

Manteniment i Gestió de la via pública 
Brigada municipal 
Manteniment de l’espai urbà 
Manteniment dels edificis públics 
Jardineria 
Parcs infantils 
Ocupació de la via pública 
Autoritzacions d’ocupació de la via pública: bars, terrasses i obres. 
Enllumenat públic 
Programació i gestió de l’enllumenat  
Paisatge urbà 
Fonts públiques 
Art urbà 
Brigades del SOC 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

REGIDORIA DE MOBILITAT: Sr. JORDI GÜELL I GÜELL 

ÀMBIT COMPETENCIAL 

Planificació i gestió de la mobilitat 
Planificació i gestió del transport públic 
Foment i impuls de la mobilitat sostenible 
Gestió de les infraestructures de mobilitat 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

REGIDORIA DE MEDI AMBIENT: Sr. ANIOL SELLABONA I AGUILERA 
    
ÀMBIT COMPETENCIAL                                   
Medi ambient 
Ecologia 
Cicle integral de l’aigua 
Protecció medi ambient 
Vehicles elèctrics 
Pla d’espais verds 
Horts municipals 
Conservació riu Fluvià 
Recollida i tractament de residus    
Neteja viària 
Sensibilització mediambiental 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL              
Consum i Oficina de consum 
 

REGIDORIA DE SEGURETAT: Sr. MARIA ASSUMPCIÓ CAMPS I BOSCH 
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ÀMBIT COMPETENCIAL 
Seguretat 
Serveis de la Policia Municipal 
Coordinació: Junta de Seguretat 
Convivència 
Aplicació i desenvolupament de les ordenances municipals i de convivència. 
Protecció civil 
Redacció plans d’emergència i d’autoprotecció 
Emergències 
 

FUNCIONS DELEGADES 

Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 

 
REGIDORIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA: Sr. JORDI GÜELL I GÜELL 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL  
Desenvolupament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES) 
Programa EuroPace 
Impuls del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya 
Estalvi i eficiència energètica 
Impuls de la producció i l’autoconsum d’energia elèctrica amb energies renovables 
  

FUNCIONS DELEGADES 

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

 
REGIDORIA D’INNOVACIÓ I TECNOLOGIA: Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL  
Sistemes d’informació 
Informàtica 
Sistema d’Informació Geogràfica 
Processos d’innovació 
Manteniment web i altres aplicacions informàtiques 
Open Data  
Ciberseguretat  
Reenginyeria de processos 
Protecció de dades 
 
FUNCIONS DELEGADES  
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 

Delegació específica de relació amb els grups municipals: Sra. MONTSERRAT 
TORRAS I SURROCA 
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El ple es dona per assabentat  
 
4.5. - DONAR COMPTE DE LES DELEGACIONS A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
 
Núm. de referència : X2019025017     
Núm. expedient: SG012019000018 
 
Vistos els antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte dels Decrets dictats en 
data 25 i 26 de juny de 2019, relatiu a les delegacions a la Junta de Govern Local, que 
estableixen les següents delegacions: 
 
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 21.3 i 23 de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local;  53.3 i 54 del 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 

 
DECRETO: 
 
GESTIÓ ECONÒMICA-FINANCERA 
 
• Autorització i disposició de despeses de conformitat amb les bases d’execució del 

pressupost i segons el circuit de gestió de la despesa aprovat i vigent. 
• Ordenament de despeses segons l’esmentat circuit. 
• Ingressos per rebut: l’aprovació dels padrons o matrícules de contribuents, amb 

indicació dels períodes de recaptació voluntària. 
• Ingressos directes: aprovació de les noves altes de padrons fiscals i les 

liquidacions provisionals, que s’entendran elevades a definitives si no hi ha 
reclamacions. 

• Baixes d’ingressos tributaris liquidats. Aquestes baixes hauran de venir 
proposades per la secció d’ingressos o per la recaptació municipal. 

• Aprovació del compte de recaptació de cada exercici. 
• Acceptació de subvencions i altres ajuts. 
• Autorització d’endossaments i cessions de crèdit. 
• Autorització d’avançaments de tresoreria. 
• Aprovació de la gestió recaptatòria del Consell Comarcal de la Garrotxa segons 

conveni. 
• Concessió de subvencions segons el Reglament aprovat pel Ple d’aquest 

Ajuntament.  
• Donar compte de les modificacions de crèdit internes, segons disposen les bases 

d’execució del pressupost, a final d’exercici 
 

La resolució dels recursos de reposició serà competència de l’òrgan que hagi aprovat 
la liquidació o padró. Les correccions d’errades materials o de fet,  les aritmètiques i 
les devolucions d’ingressos seran competència dels òrgans de gestió dels serveis 
econòmics. 
Els ajornaments i fraccionaments per deutes tributaris es gestionen des dels serveis de 
recaptació municipal, segons disposen les ordenances fiscals i el reglament aprovat i 
vigent. 
 
RECURSOS HUMANS 
 
• Aprovació de l’oferta pública d’ocupació de conformitat amb el pressupost i la 
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plantilla aprovats pel Ple.    
• Convocatòria d’oposicions i concursos i aprovar les bases de les proves per a la 

selecció del personal.    
• Distribució de les retribucions complementàries que no siguin fixes i periòdiques.    
• Aprovació dels plans de vacances del personal de l’Ajuntament. 
• Autoritzar realització pràctiques d’estudiants. 
• Aprovar pagament ajuda per estudis propis personal i fills personal. 
 
En aquestes matèries es delega la resolució de recursos. 
 
No es delega la imposició de sancions al personal, però n’haurà de donar compte a la 
Junta de Govern Local, excepte si es tracta de la sanció de separació del servei dels 
funcionaris i acomiadament del personal laboral que s’haurà d’aprovar per  Ple. 
 
URBANISME 
 
• Aprovació inicial dels instruments de desenvolupament del planejament general del 

municipi (se’n donarà compte al Ple). 
• Aprovació inicial i definitiva dels instruments de gestió urbanística i dels projectes 

d’urbanització complementaris (se’n donarà compte al Ple). 
• Aprovació inicial de la constitució de les Juntes de Compensació i l’aprovació de 

les bases i estatuts de la Junta i l’aprovació inicial i definitiva dels projectes de 
reparcel·lació i projectes d’expropiació 

• L’atorgament de llicències d’Obres majors 
• Atorgament de llicències i autoritzacions en matèries assignades a les diferents 

àrees de gestió, llevat que les lleis sectorials atribueixin expressament la 
competència al Ple 

 
CONTRACTACIÓ   
 
• Contractació d’obres, serveis, subministres i concessions quan la seva quantitat, 

sense IVA, sigui igual o superior a 10.000 € (obres) i 6.000 € euros (serveis i 
subministres)  però no excedeixi del 10% dels recursos ordinaris, incloses les de 
caràcter plurianual quan la seva duració no sigui superior als 4 anys, que en 
ambdós supòsits serà competència del Ple.   

• Aprovació dels projectes d’obres quan la Junta de Govern sigui l’òrgan competent 
de contractació i estiguin previstes en el pressupost. 
 

PATRIMONI 
 
• Adquisició  de  béns i drets, acceptació de donacions  i l’alienació de béns 

patrimonials sempre que no superi el 10% dels recursos ordinaris ja que llavors 
serà competència del Ple. L’alienació de patrimoni anirà referida als casos 
següents:    
1r.-  La de béns immobles, sempre que estigui prevista al pressupost. 
2n.- La de béns mobles, llevat dels declarats de valor històric o artístic l’alienació 
dels quals no estigui prevista al pressupost. 

 
MEDI AMBIENT 
 
• Expedients d’activitats recollits en la normativa sectorial de prevenció i control 

ambiental de les activitats, d’espectacles públics i activitats recreatives i prevenció i 
seguretat en matèria d’incendis en establiments, activitats, infraestructures i edificis 
no subjectes a intervenció urbanística. 
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PROTECCIÓ CIVIL 
 
• Aprovació dels plans de protecció civil dels edificis municipals. 
 
En supòsits d’urgència l’Alcaldia podrà assumir aquestes competències mitjançant 
decret d’avocació en el qual s’haurà de fer constar aqueta circumstància. 
 
El ple es dona per assabentat 
 
5.1. - DELEGACIONS DEL PLE A LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
Núm. de referència : X2019025018     
Núm. expedient: SG012019000019 
 
En el Ple de 25 de juliol de 2013, l’Ajuntament d’Olot va aprovar el conveni de 
col·laboració amb  l’Associació de voluntaris de protecció civil d’Olot (AVPCO)  i 
d’acord amb l’article 14 del Decret 27/2001, de 23 de gener, cal que l’Ajuntament 
acrediti i nomeni les persones a les quals se’ls atribueixi la condició de voluntari de 
protecció civil d’acord. 
 
I d’altra banda, en referència a la celebració del sorteig per a la designació dels 
membres de les meses electorals,  la Llei Orgànica 5/1985, de 19 de juny, estableix 
en l’article 26.1 i 26.2 com a requisits, que se celebri sorteig públic i que hi haurà 
d’assistir la persona que exerceixi la secretaria de l’Ajuntament, en tant que 
representant de la Junta Electoral. 
 
Per tot això, l’Alcaldia que subscriu, proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció 
del següent acord: 
 
Delegar a la Junta de Govern Local les atribucions del Ple referents a: 
 
PROTECCIÓ CIVIL 
 
• Acreditació i nomenament de les persones a les quals se’ls atribueixi la condició de 

voluntaris de protecció civil. 
  
ESTADÍSTICA  
 
• Sorteig per a la designació dels membres de les meses electorals. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Com ja els he explicat són les delegacions del Ple a la Junta de 
Govern Local que serien aquestes dues delegacions concretes de temes de protecció 
civil i estadística. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 
PSC, 2 CUP). 
 
6.1. - DESIGNAR ELS REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT ALS 
ORGANISMES AUTÒNOMS 
 
Núm. de referència : X2019025019     
Núm. expedient: SG012019000020 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Primer.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a l’INSTITUT MUNICIPAL 
D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT (IMEJO) els següents regidors: 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT (IMEJO)   
 
 Junta de Govern 
 
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts) - Presidenta 
• Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts) 
• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts) 
• Sr. Josep Granados i Serrat (ERC-AM) 

 
Junta General      
 
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts) - Presidenta 
• Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts) 
• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts) 
 
• Sr. Agustí Arbós i Torrent (JxCAT-Junts) 
• Sr. Josep Granados i Serrat (ERC-AM) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Lluís Riera Callís (CUP) 
 
 

Segon.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a l’INSTITUT MUNICIPAL DE 
CULTURA D’OLOT (IMCO) els següents regidors: 
 
INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT (IMCO)   
 
Junta de Govern 
 
• Sr.  Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts) - President 
• Sra. Gemma Canalias i Rafel (JxCAT-Junts) 
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
• Sr. Lluís Riera Callís (CUP) 

 
Junta General     
 
• Sr.  Josep Berga i Vayreda (JxCAT – Junts) – President 
• Sra. Gemma Canalias i Rafel (JxCAT-Junts) 
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   

 
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT-Junts)   
• Sr. Josep Quintana i Caralt (ERC-AM) 
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sr. Lluís Riera Callís (CUP) 
 

 
Tercer.- Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a INSTITUT MUNICIPAL 
D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT (IMELO) els següents regidors: 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT (IMELO)   
 
Junta de Govern   
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• Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts)  - President 
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch Maria (JxCAT-Junts)   
• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
• Sra. Marina Alegre Martínez (PSC) 
 

Junta General   
 
• Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts)  - President 
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
 
• Sr. Agustí Arbós i Torrent (JxCAT-Junts)   
• Sra. Laila El Gamouchi i Darras (ERC-AM) 
• Sra. Marina Alegre Martínez (PSC) 
• Sr. Lluís Riera Callís (CUP) 

 
Es presenten conjuntament els punts 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5 i 6.6. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Seguim amb el punt 6, aquí feríem la designació i composició 
de tots els òrgans de govern en que participa i que té l'ajuntament, en el primer cas 
seria designar el representant de l'ajuntament als organismes autònoms, com bé 
saben l'ajuntament compta amb tres organismes autònoms, tres instituts municipals, 
que requereixen de diferents membres en els diferents òrgans de gestió, en concret 
hem de nomenar un president, una junta de govern i una junta general que també 
incorpora representants de l'equip de govern i també representants dels grups de 
l’oposició que ens han fet arribar vostès. 
No els llegeixo, entenc que els coneixen. 
El segon punt serien els consorcis, també l'ajuntament participa en diferents consorcis, 
amb diferents graus de participació, alguns amb molt de protagonisme i altres amb una 
presència més testimonial i en aquest cas seria també nomenar les diferents persones 
als set consorcis en els quals l'ajuntament participa.  
El tercer punt seria a les comissions de gestió, en aquest cas cal aprovar composició 
de comissions de gestió, totes elles relacionades amb la gestió de persones que 
formen part de la plantilla de l'ajuntament i hi ha les diferents comissions, la de mesa 
general de negociació, comissió de seguiment i interpretació del conveni i la comissió 
contra l’assetjament a la feina. 
El quart punt és nomenar representants de l'ajuntament a les diferents fundacions, 
aquí hi ha sis fundacions on l'ajuntament hi som com a patrons i també fem els 
diferents nomenaments. 
El setè és nomenar representants de l'ajuntament d'Olot a l’empresa municipal, com 
saben tenim una empresa municipal, l’empresa Guosa, una entitat mercantil per a la 
gestió d’habitatges i altres serveis socials i aquí també fem el nomenament de la junta 
general que serà tot el ple i el consell d’administració on també hi tenim representats 
de l'equip de govern i representants de l’oposició. 
Tenim també tot el nomenament d’altres òrgans col·lectius on participa l'ajuntament, 
alguns són d’àmbit local, altres són d’àmbit a nivell de país, fins i tot n’hi ha a nivell de 
l'Estat espanyol i hi ha també tots els nomenaments. Aquí només recordar, que també 
amb la voluntat de donar joc a tots els grups municipals, hem ofert que alguns de 
vostès si volen poguessin participar o acompanyar els regidors de l’equip de govern en 
algun d’aquests òrgans, de fet ja a l'anterior mandat el senyor Guix, que tenia especial 
interès en el cluster INNOVACC podrà continuar i així hem acordat que pugui 
acompanyar al senyor Josep Berga en aquest, ho vam oferir també a la CUP, que si 
en algun moment volen participar en algun tema concret també, i amb ERC que no em 
tingut ocasió perquè no va poder assistir a la Junta de Portaveus, els fem també la 
proposta que si hi ha algun òrgan en que tenen especial interès, podem veure com hi 
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poguessin participar i acompanyar a l'equip de govern amb aquesta idea també 
d’intentar que les decisions siguin el màxim compartides entre tots nosaltres. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Nosaltres volíem fer una sèrie de puntualitzacions en aquest 
apartat i també demanarem que es pugui votar separadament pels diferents punts. La 
primera qüestió, nosaltres com a Esquerra Republicana que som el principal grup de 
l'oposició, volem constatar que la participació dels altres grups, de la CUP i del PSC en 
els organismes autònoms és per delegació o perquè nosaltres deixem aquest espai 
perquè puguin presentar-se i nosaltres estem a educació i els companys així ens 
podem repartir els altres organismes autònoms, perquè la nostra vocació és que tots 
els grups de l'ajuntament puguin participar com més llocs millor i per tant en aquest 
cas, que estava en mans nostres, pensem que és important. 
També el que volíem remarcar és que, ja que vostès ens diuen el tema aquest que 
nosaltres no varem poder assistir a la Junta de Portaveus, la primera cosa que 
voldríem dir és que en la confecció del cartipàs estaria molt bé que el senyor alcalde 
ens hagués convocat a una reunió, no a la junta de portaveus sinó prèvia a tota la 
presentació d'aquesta documentació, per poder parlar punt a punt quins són aquells 
llocs on ens agradaria participar, però bé, com que no ha estat el cas, els hi anem a 
relatar ara. El primer lloc que pensem és que estaria bé estar a la Mesa General de 
Negociació, quan diguem estaria bé estar nosaltres pensem que podríem estar-hi 
nosaltres o que hi podrien estar representats tots els grups de l'oposició, a la Mesa 
General de Negociació hi ha tres representants de l'equip de govern i cap dels grups 
de l'oposició. 
També en el tema de les fundacions, és a dir, el títol del punt de les fundacions és que 
a aquest punt es nomenem representants de l'ajuntament d'Olot i per tant nosaltres 
ens sentim representants de l'ajuntament d'Olot, hi ha fundacions on nosaltres veiem 
que hi sóm representats, en altres o bé altres grups on només hi ha un representant de 
l'ajuntament i per tant entenem que és normal que sigui l'equip de govern, però hi ha 
altres llocs on hi ha tres representants i tots tres són de l'equip de govern i li passo a 
anomenar per exemple la FES, el CREAS, el patronat del Museu dels Sants i també 
un altre punt a la junta pericial del cadastre, que passa el mateix que en els altres 
casos esmentats. Tampoc entenem com no hi ha cap representant que no sigui de 
l'equip de govern al Pacte per la Formació professionalitzadora, perquè el concepte 
pacte pensem que és bastant clar i per tant entenem que un pacte ha de ser entre tots 
els grups representats en aquest ajuntament, amb totes les entitats que estan 
vinculades a aquest pacte per a la formació professionalitzadora, per tant no entenem 
com no hi ha cap altre grup d’aquest Ajuntament representat. També passa el mateix 
amb la UNED, i ja que vostè esmentava el cas d’INNOVACC, quan vaig demanar a la 
junta de portaveus anterior quin era el motiu pel qual hi anava el senyor Guix, em van 
dir perquè sempre s’havia fet així i ell hi estava interessat, nosaltres ens agradaria 
saber quin és el criteri perquè el senyor Guix representa el PSC, que és el tercer partit 
en ordre de representants, per tant és una qüestió que a nosaltres no ens ha quedat 
gens clara, per això demanaríem saber quin és el criteri que vostès fan servir i això sí 
que demostra que, tal com ha dit el senyor Vayreda, en aquests òrgans, organismes, 
grups col·lectius, sí que hi poden assistir altres representants d’aquest Ajuntament que 
no només siguin de l’equip de govern, i jo diria que no m’he deixat cap esment 
d’aquests. 
 
Intervé l’Alcalde. Convocar-los sí que els he convocat, ens varem trobar 
immediatament després de les eleccions, molt abans de la constitució del ple i crec 
que ja els hi vaig fer arribar el cartipàs anterior a tots els grups, a vostè també, hi era 
en aquesta primera reunió, i els vaig fer precisament aquesta proposta de que miressin 
a aquests organismes a veure quins tenien interès i en la junta de portaveus que 
varem convocar la setmana passada, lamentablement per motius personals o pel 
motiu que sigui no va poder assistir-hi cap representant del seu grup, vaig tornar a 
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insistir en aquest tema, és a dir el fet de que sempre i quan els estatuts d’aquell 
organisme exterior en el qual participem ho permeten, nosaltres fem aquest oferiment, 
fem l'oferiment de qui digui ens interessaria especialment poder participar-hi, i això no 
ho tanquem avui, encara queda aquest obert, si n’hi ha algun que tenen un interès 
especial només ho han de dir, és difícil que si no ens trobem que ho hagin pogut dir, 
en el seu cas sí que el senyor Guix em va dir, a mi em fa gràcia poder continuar en 
l’INNOVACC i si vostè em diu, a mi també em fa gràcia continuar a l’INNOVAC, 
l’incorporarem a l’INNOVACC,  no hi tenim absolutament cap problema en aquest 
sentit, quan vaig fer l'oferiment al senyor Riera, em penso que varem parlar de la xarxa 
LGTBI, el fet que hi ha un representant de la ciutat només, si és un tema que els 
interessa especialment això segueix obert, segueix absolutament obert, és difícil per 
això que arribem a cap acord si no ens trobem, jo m’he passat tots aquests dies a 
l'ajuntament i no he pogut tancar aquest tema directament amb vostès, si vol analitzar-
ne un per un algun d'aquests i vol que en parlem, ho podem portar a aprovació en el 
proper ple i hi podem fer els canvis corresponents, però no hi ha cap intenció per part 
nostra de vetar la seva presència o de vetar la seva participació en algun dels òrgans 
en que hi tinguin interès, així de clar li he de dir. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Jo no entenc convocar a citar els portaveus de la Junta de 
Portaveus, això no és fer una reunió per parlar del cartipàs, això és fer una reunió de 
junta de portaveus i per tant la seva mà estesa, la seva voluntat de col·laboració, 
penso que es podria haver començat a veure amb una reunió no només amb la 
portaveu, sinó una reunió on poguéssim parlar de cadascun d’aquests punts i jo penso 
que he fet un llistat bastant precís de quins són aquells llocs on nosaltres ens 
agradaria tenir representació. Torno a dir, nosaltres o qualsevol grup que estem a 
l’oposició i el tercer punt, lo li demanava quin és el criteri, “em fa gràcia” no és un 
criteri, el criteri bàsicament és quin ha estat el criteri per fer que un regidor de 
l’oposició hi sigui i quin és el criteri perquè no hi hagi cap altre regidor de l’oposició en 
tots els altres organismes. 
 
Intervé l’Alcalde. El criteri és molt clar, l’acabo d’explicar, és la seva voluntat de voler-hi 
participar, de que ens comuniquin “voldríem participar”, després a partir d’aquest criteri 
estudiarem quan sigui possible en els estatuts d'aquest organisme que ho rep, si és 
possible portar-hi més d'un, o de dos o de tres representants de l'ajuntament, no eren 
juntes de portaveus, les juntes de portaveus començaran oficialment a partir d'aquest 
ple, eren reunions, la meva voluntat era que ens poguessin trobar i que en poguessin 
parlar, els vaig donar amb molt de temps, crec que fa tres setmanes el primer 
esborrany del cartipàs de com era al mandat anterior, per tant escolti jo no puc fer 
més, jo m'he passat tots aquests dies aquí a l'ajuntament amb ganes de parlar-ne i 
tothom que ha volgut se m’ha apropat, n’he parlat, no ha estat amb vostès, però no 
m’ho plantegi com un retret, en tot cas qui no hi eren van ser vostès, vull que quedi 
ben clar i no insisteixi més amb això perquè, la setmana passada és que no va venir, 
la vaig trucar dues vegades, li vaig enviar un whatsApp dimarts demanant si, hi ha 
alguna cosa que es pugui aclarir? No està tot clar, etcètera, etcètera. Vull dir que la 
conversa entre nosaltres ha anat d'aquesta manera, puc entendre que està en un 
moment complicat del curs, que la seva feina professional li ha impedit assistir, però 
bé, són cinc regidors, vull dir que també podia haver vingut algú altre, en tot cas queda 
obert, de veritat, que si hi ha algun tema d’algun organisme que mostren interès, estan 
molt clars els representants, és a dir a la majoria de xarxes tenim un representant com 
a ajuntament per formar-ne part, i és lògic que hi vagi un representant del govern, però 
en aquells casos en què ells ens ho permetin, que els hi poguem dir “ escolti, miri 
aquest tema, que és veritat que el representant oficial és aquest, però hi ha un grup 
molt interessat en venir-hi, ho preguntarem, ho demanarem i segurament no hi haurà 
cap entrebanc, i si en tot cas hi hagués l'entrebanc, també ens podem comprometre a 
fer sessions de retorn explicatives de tota aquella documentació que es doni de 
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qualsevol dels organismes que tenim aquí, però és que no tenim de veritat la voluntat 
de vetar ni d'amagar res en concret, senzillament de compartir si hi tenen interès, però 
no comencem amb retrets el primer dia, perquè de veritat que són innecessàris, 
senzillament no hem trobat el moment aquests dies per trobar-nos, el podem trobar a 
partir d'ara.  
 
Sotmesa la proposta 6.1 a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
6.2. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT ALS 
CONSORCIS 
 
Núm. de referència : X2019025020     
Núm. expedient: SG012019000021 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Nomenar els següents regidors com a representants a: 
 
Junta General del CONSORCI D’ACCIÓ SOCIAL DE LA GARROTXA (CASG)   
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
• Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts)  
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
• Sra. Laila El Gamouchi Darras (ERC-AM) 
• Sra. Marina Alegre Martínez (PSC) 
• Sr. Lluís Riera Callís (CUP) 

 
 
Junta General del CONSORCI DE MEDI AMBIENT I SALUT PÚBLICA SIGMA    

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)   
• Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts)    
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
• Sra. Anna Barnadas i López (ERC-AM) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
• Sr. Lluís Riera Callís (CUP) 

 
 
Junta General del CONSORCI DINÀMIG     
 

• President: Sr. Josep Berga i Vayreda 
 
Vocals:  
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT-Junts)   
• Sra. Gemma Canalias i Rafel (JxCAT-Junts)   
• Sra. Gemma Pujolar i Busquets (JxCAT-Junts)   
• Sra. Iolanda Suescun i Pérez (ERC-AM)  
• Sr. Jaume Mir Bagó (PSC) 
• Sra. Adriana Roca Collell (CUP) 

 
 
CONSORCI DE NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA     
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• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
 
 
CONSORCI DE SALUT I SOCIAL DE CATALUNYA  
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda 
 
CONSORCI TRANSVERSAL XARXA D’ACTIVITATS CULTURALS  
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sr. Agustí Arbós i Torrent (JxCAT-Junts)   

 
 
CONSORCI VIES VERDES  
 

• Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
6.3. - NOMENAR REPRESENTANTS A LES COMISSIONS DE GESTIÓ 
 
Núm. de referència : X2019025021     
Núm. expedient: SG012019000022 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a la MESA GENERAL DE 
NEGOCIACIÓ els següents regidors: 
 

• Sra. Adriana Francés i Planellas (JxCAT-Junts)   
• Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)   
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   

 
 
Segon.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a la COMISSIÓ DE SEGUIMENT I 
INTERPRETACIÓ DEL CONVENI  els següents regidors: 
 

• Sra. Adriana Francés i Planellas (JxCAT-Junts)   
• Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)   
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   

 
  
Tercer.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament al COMITÈ DE SEGURETAT I 
SALUT LABORAL  els següents regidors: 
 

• Sra. Adriana Francés i Planellas (JxCAT-Junts)   
• Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)   
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
 
 

Quart.- NOMENAR  representants de l’Ajuntament a la COMISSIÓ CONTRA 
L’ASSETJAMENT A LA FEINA 
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• Un representant dels treballadors en el Comitè de seguretat i salut: José 
Manuel Veredas i Lopez. Substitut: Ramon Danés i Vergés. 

• Una representant de l’Ajuntament d’Olot en el Comitè de seguretat i 
salut: Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch. Substituta: Adriana 
Francés i Planellas. 

• La cap de l’àrea de Recursos humans: Sra. Lídia Fernández i Brugués. 
Substitut: Sra. Margarida Miró Padrós. 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC), 5 
vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
6.4. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A FUNDACIONS 
 
Núm. de referència : X2019025022     
Núm. expedient: SG012019000023 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Nomenar representants de l’Ajuntament d’Olot a: 
 
FUNDACIÓ D’ESTUDIS SUPERIORS (FES)      
  

• Sr. Josep Berga i Vayreda (President, membre nat) (JxCAT-Junts)   
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT-Junts)   
• Sra. Gemma Pujolar i Busquets (JxCAT-Junts)   

 
 

FUNDACIÓ HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA GARROTXA 
 
 PATRONAT 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (Alcalde, membre nat) (JxCAT-Junts)   
• Sra. Anna Barnadas i López (ERC-AM) 

 
 
FUNDACIÓ ANTIC HOSPITAL SANT JAUME    
 

a) PATRONAT  
 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
• Sra. Anna Barnadas i López (ERC-AM) 
• Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 

 
b) CONSELL RECTOR 

 
• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
• Sra. Anna Barnadas i López (ERC-AM) 
• Sr. Josep Guix i Feixas (PSC) 
• Un representat de tots el grups  

• Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts)   
• Sr. Albert Nogué i Font (ERC-AM) 
• Sr. Mohamedou Sibi Sibi (PSC) 
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• Sr. Raül Massanella Quiles (CUP) 
 
 
FUNDACIÓ KREAS, FUNDACIÓ PER A LA FORMACIÓ INTEGRAL EN 
INDÚSTRIES CÀRNIES I AGROALIMENTÀRIES     
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT-Junts)   

 
FUNDACIÓ LA CARITAT    
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
• Sra. Laila El Gamouchi i Darras (ERC-AM) 

 
FUNDACIÓ PRIVADA MUSEU DELS SANTS   
 

a) PATRONAT  
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda 
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
• Sra. Gemma Canalias i Rafel 

 
b) CONSELL RECTOR 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT-Junts)   
• Sra. Gemma Canalias i Rafel (JxCAT-Junts)   
• Sr. Agustí Arbós i Torrent(JxCAT-Junts)    
• Un representant de cada grup 

• Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts)   
• Sra. Meius Ferrés i  Fluvià (ERC-AM) 
• Sr. Ermel Solà Puigvert (PSC) 
• Sra. Adriana Roca Collell (CUP) 

 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC), 5 
vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
6.5. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A L'EMPRESA 
MUNICIPAL 
 
Núm. de referència : X2019025023     
Núm. expedient: SG012019000024 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
NOMENAR  representants de l’Ajuntament a l’empresa municipal GUOSA els 
següents regidors: 
 
 
a) JUNTA GENERAL 
 

El Ple de l’Ajuntament 
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b) CONSELL D’ADMINISTRACIÓ 
 

President: Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
Vicepresident: Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)   
Secretari no conseller: Sr. Josep Coromina Vilarrasa 
Vocals:  Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   

   Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts)   
  Sra. Iolanda Suescun i Pérez (ERC-AM) 

  Sr. Josep Guix Feixas (PSC) 
 Sra. Adriana Roca Collell (CUP) 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC), 5 
vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
6.6. - NOMENAR REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A ALTRES 
ÒRGANS COL·LECTIUS 
 
 
Núm. de referència : X2019025025     
Núm. expedient: SG012019000025 
 
 
L’Alcaldia que subscriu proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Nomenar representant a ADRINOC a: 
 

• Sra. Gemma Canalias i Rafel (JxCAT-Junts)   
 

Segon.- Nomenar representant a ALIANÇA EDUCACIÓ 360 a: 
 

• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts) 
• Sra. Montse Riera Torrecillas (tècnica IME) 

 

Tercer.- Nomenar representant a ASSOCIACIÓ CATALANA DE MUNICIPIS  a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda(JxCAT-Junts)     
 

Quart.- Nomenar representant a ASSOCIACIÓ DE DEFENSA FORESTAL DEL RIU 
FLUVIÀ   a: 
 

• Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)   
 

Cinquè.- Nomenar representant a ASSOCIACIÓ DE DISCAPACITATS 
INTEL·LECTUALS (INTEGRA)  a: 
 

• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
 

Sisè.- Nomenar representant a ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER A LA 
INDEPENDÈNCIA (AMI)  a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
 

Setè.- Nomenar representant a ASSOCIACIÓ INTERNACIONAL DE CIUTATS 
EDUCADORES (AICE)  a: 
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• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
• Sr. Josep Reixach i Andrés (tècnic IME) 

 

Vuitè.- Nomenar representant a ASSOCIACIÓ PLATAFORMA D’ARTS DE CARRER  
a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (signatura estatuts de constitució) (JxCAT-Junts)   
• Sra. Tena Busquets i Costa (participació òrgans de govern) 

 

Novè.- Nomenar representant a COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR D’OLOT  a: 
 

• President: Sr. Josep Berga  i Vayreda  
• Vocal: Sr. Antoni Mayans i Plujà  
• Vocal: Sr. Ramon Prat i Molas 
• Vocal: Sra. Ester Santaló i Bramon   
• Vocal: Sr. Tomàs Costa i Munteis  
• Vocal: Sr. Josep Murlà i Giralt  
• Vocal: Sr. Joan Barnadas i Puigferrer  

 

Desè.- Nomenar representant a CONSELL DE PARTICIPACIÓ RESIDÈNCIA DE 
DISMINUÏTS VORA RIU a: 
 

• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
 

Onzè.- Nomenar representant a CONSELL DE PARTICIPACIÓ RESIDÈNCIA 
GERIÀTRICA MONTSACOPA a: 
 

• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
 

Dotzè.- Nomenar representant a CONSELLS ESCOLARS CENTRES   a: 
 

• Sr. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
 

Tretzè.- Nomenar representant a CONSELL ESCOLAR MUNICIPAL  a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sr. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   
• Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts)   
• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
• Sr. Josep Granados i Serrat ERC-AM) 
• Sra. Marina Alegre Martínez (PSC) 
• Sra. Adriana Roca Collell (CUP) 

 

Catorzè.- Nomenar representant a CONSELL ESPORTIU DE LA GARROTXA a:  
 

• Sr. Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT-Junts)   
 

Quinzè.- Nomenar representant a CREU ROJA a: 
 

• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)    
 

Setzè.- Nomenar representant a FEDERACIÓ DE MUNICIPIS DE CATALUNYA 
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(FMC) a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
 

Dissetè.- Nomenar representant a FEM UVIC – UCC territori  a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sra. Ariadna Villegas i Torras (tècnica Dinàmig) 

 

Divuitè.- Nomenar representant a FONS CATALÀ DE COOPERACIÓ AL 
DESENVOLUPAMENT a:  
 

• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
 
 
Dinovè.- Nomenar representant a INNOVACC  a: 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts 
• Sr. Josep Guix i Feixas (PSC) 

 

Vintè.- Nomenar representant a JUNTA PERICIAL DEL CADASTRE DE RÚSTICA 
D’OLOT a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts)   
• Sra. Montserrat Torras i Surroca (JxCAT-Junts)   
• Sr. Ramon Canalias i Planagumà – El Freixe (Batet) 
• Sr. Joan Puigdevall i Huix – Mas el Puig (Pla de Baix) 
• Sr. Josep Coromina i Vilarrasa (tècnic facultatiu de la corporació) 

 

Vint-i-unè.- Nomenar representant a LA GARROTXA, TERRA D’ACOLLIMENT 
TURÍSTIC – TURISME GARROTXA  a: 
  

• Sr. Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT-Junts)   
 

Vint-i-dosè.- Nomenar representant a MAYORS FOR PEACE  a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
 

Vint-i-tresè.- Nomenar representant a MIFAS a:  
 

• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
 

Vint-i-quatrè.- Nomenar representant a OBSERVATORI DE LA REHABILITACIÓ I 
RENOVACIÓ URBANA DE LES COMARQUES DE GIRONA a: 
 

• Sr. Jordi Güell Güell  - (JxCAT-Junts)  
 

Vint-i-cinquè.- Nomenar representant a OLOT TELEVISIÓ SL a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
 

Vint-i-sisè.-  Nomenar representant a PACTE PER A LA FORMACIÓ PROFES-
SIONALITZADORA I L’OCUPACIÓ DE LA GARROTXA a: 
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• Sra. Gemma Pujolar i Busquets (JxCAT-Junts)   
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   

 

Vint-i-setè.- Nomenar representant a RÀDIO OLOT a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
 

Vint-i-vuitè.- Nomenar representant a RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL 
CLIMA   a: 
  

• Sr. Jordi Güell i Güell  (JxCAT-Junts)   
• Sra. Ariadna Villegas i Torras (Tècnica DinàmiG) 

 
 
Vint-i-novè.- Nomenar representant a TAULA PER A L’EDUCACIÓ DE LA 
GARROTXA a: 
 

• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts) 
 

Trentè.- Nomenar representant a UNED, UNIVERSITAT NACIONAL D’EDUCACIÓ A 
DISTÀNCIA  a:  
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch (JxCAT-Junts)   

 

Trenta-unè.- Nomenar representant a UNIVERSITAT DE VIC a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
 

Trenta-dosè.- Nomenar representant a XARXA CATALANA D’URBAN LABS a: 
 

• Sr. Joan Prat Espuña  
 

Trenta-tresè.- Nomenar representant a XARXA DE CIUTATS I POBLES PER A LA 
SOSTENIBILITAT  a: 
 

• Sr. Jordi Güell i Güell  (JxCAT-Junts)   
 

Trenta-quatrè.- Nomenar representant a XARXA DE MUNICIPIS LGTBI a: 
 

• Sra. Imma Muñoz i Díaz (JxCAT-Junts)   
 

Trenta-cinquè.- Nomenar representant a XARXA EUROPEA D’AUTORITATS 
LOCALS I REGIONALS PER A LA IMPLANTACIÓ DEL CONVENI EUROPEU DEL 
PAISATGE  a: 
 

• Sr. Josep Berga i Vayreda (JxCAT-Junts)   
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC), 5 
vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
7.1. - DETERMINAR LES RETRIBUCIONS I INDEMNITZACIONS ALS REGIDORS 
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Núm. de referència : X2019025026     
Núm. expedient: SG012019000026 
 
En sessió plenària extraordinària celebrada el passat dia 15 de juny de 2019 es va 
constituir, com a conseqüència de les eleccions municipals celebrades el 26 de maig 
de 2019, la Corporació de l’Ajuntament d’Olot. 
 
En la mateixa sessió plenària es va nomenar Alcalde d’Olot al Sr. Josep Berga i 
Vayreda. 
 
El règim de retribucions dels càrrecs electes locals ve regulat a: 
 
- Els articles 75, 75 bis i 75 tercer de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les 

Bases de règim local (modificada per la Llei 27/2013 de 30 de desembre, de 
racionalització i sostenibilitat de l’Administració Local). 

 
- L’article 166 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel quals s’aprova el text 

refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
- L’art. 13 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de novembre, pel qual s‘aprova el 

Reglament d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les entitats locals. 
 
Segons aquesta  normativa els conceptes pel quals poden ser retribuïts els càrrecs 
electes són: 
 

• Retribucions: salari que perceben els membres de la Corporació Local que 
exerceixen el seu càrrec amb dedicació exclusiva o parcial. 
La dedicació parcial consisteix en realitzar funcions de presidència o 
vicepresidència, exercir delegacions o desenvolupar responsabilitats que 
requereixin aquesta dedicació.  

• Assistències: quantitat que perceben els membres de les Corporacions 
Locals per l’assistència efectiva a les sessions dels òrgans col·legiats de la 
Corporació de què en formen part. 

• Indemnitzacions: quantitat que perceben els membres de la Corporacions 
Locals per les despeses efectives ocasionades en l’exercici del seu càrrec. 

 
És competència del Ple la determinació del nombre de regidors que exerciran el càrrec 
en règim de dedicació exclusiva i dedicació parcial, i que per tant tenen dret a 
retribució, i el Ple fixarà també la quantitat que correspongui a cadascú, en atenció al 
grau de responsabilitat i el règim de dedicació en les dedicacions parcials. 
 
S’ha de tenir en compte la limitació del nombre màxim de membres per poder prestar 
els seus serveis en règim de dedicació exclusiva (en el supòsit de l’Ajuntament d’Olot, 
el límit és de 10 com a màxim) i els imports màxims de les retribucions (55.000 € / any) 
 
Les retribucions per dedicació parcial han de ser proporcionals als temps de dedicació 
i sempre hauran de ser inferiors als límits establerts per la dedicació exclusiva. 
 
Només els membres de la Corporació que no tinguin dedicació exclusiva ni dedicació 
parcial podran percebre assistències per concurrència efectiva a les sessions dels 
òrgans col·legiats de la Corporació de què formin part i en la quantia assenyalada pel 
Ple. 
Tots els membres de la Corporació, inclosos els que ocupen càrrec en règim de 
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dedicació exclusiva, tindran dret a percebre indemnitzacions per les despeses 
ocasionades per l’exercici del càrrec, quan siguin efectives i prèvia justificació 
documental. 
 
Vistos els informes de la Secretaria General de data 15 de juny de 2015 i vist l’informe 
d’intervenció pel que reconeix l’existència suficient de consignació pressupostària per 
fer front a la despesa de les retribucions, indemnitzacions i assistències dels membres 
de la Corporació, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Determinar les regidories que exerciran el càrrec amb dedicació exclusiva o 
parcial: 
 

- Alcalde. Dedicació exclusiva i una retribució bruta anual de 58.000 €. 
- Regidoria d’acció social i d’atenció a les persones i igualtat de gènere; amb             

dedicació exclusiva i una retribució bruta anual de 52.000 €. 
- Regidoria d’urbanisme, mobilitat, habitatge, transició energètica, amb dedicació 

exclusiva  i una retribució bruta anual de 45.000 €. 
- Regidoria d’educació, salut, joventut i seguretat Dedicació exclusiva i una 

retribució bruta anual de 45.000 €. 
- Regidoria d’Hisenda, amb una dedicació parcial del 60% i una retribució bruta 

anual de 33.000 euros. 
- Regidoria d’esports, serveis urbans i medi ambient amb una dedicació parcial 

del 50 % i una retribució bruta anual de 25.000 €. 
- Regidoria d’empresa, comerç i turisme amb una dedicació parcial del 50 % i 

una retribució bruta anual de 25.000 €. 
 
Les retribucions anuals fixades es lliuraran en 14 mensualitats aplicant-se el 
percentatge d’IRPF individualitzat que correspongui. 
 
Segon: Als membres amb dedicació parcial se’ls aplicarà el règim d’incompatibilitats 
determinat en la Llei 53/1984 i seran donats d’alta en el règim de la Seguretat Social.  
 
Quart: Aprovar els imports per les assistències als diferents òrgans col·legiats, que 
només percebran els membres de la Corporació que no exerceixin el càrrec amb règim 
de dedicació exclusiva o parcial. 
 
Ple 515 € 
Junta de Govern Local 180 € 
Junta de Portaveus 100 € 
Comissió coordinació de grup  180 € 
 
La Comissió Coordinadora de grup només serà retribuïda com a màxim d’una reunió a 
la setmana. 
 
La justificació de les assistències es farà mitjançant certificat de qui exerceixi les 
funcions de secretari de l’òrgan. 
 
Cinquè: Els membres de la Corporació percebran en concepte d’indemnització les 
despeses efectivament realitzades en el desenvolupament del seu càrrec, aplicant-se 
els imports que fixa la normativa aplicable.  
 
Sisè.- Comunicar els membres de la Corporació que en base a l’article 75è bis, 1, de la 
Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local, en la redacció donada per la Llei 
27/2013 de racionalització i sostenibilitat de l’administració local i la disposició 
addicional 9a de la Llei 22/2013 de Pressupostos Generals de l’Estat vigent a dia 
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d’avui, han de respectar-se els imports màxims a percebre pels membres de les 
Corporacions Locals per tots els conceptes retributius i assistències, exclosos els 
triennis. 
 
Setè: Publicar aquest acord en el BOP i també en el tauler d’anuncis de la Corporació i 
el portal de transparència. 
 
 
Intervé el Sr. Vayreda. En aquesta qüestió primer explicar una mica els criteris que 
hem seguit per determinar les retribucions, indemnitzacions i assistències. Un primer 
criteri ha estat evidentment la composició com a 11 regidors d’aquest grup municipal i 
això fa que tinguem aquestes 5,5 dedicacions exclusives repartides en 7 regidors, 4 
regidors amb dedicació exclusiva i 3 amb dedicació parcial. També com a criteri, el sou 
de l'alcalde és un sou que estableix la Llei de Racionalització i Sostenibilitat de 
l'Administració local, en el cas dels municipis de 20.000 i 50.000 habitants, fixa aquest 
sou de 58.000 euros bruts anuals, que és una retribució bruta anual com deia, i també 
aquí recordar que l'alcalde ja ha manifestat que tindrà dedicació exclusiva i que per 
tant, no anirà ni al Consell Comarcal ni a la Diputació. 
Pel que fa a la retribució de tots els regidors, tant del govern com de l'oposició, en 
quant a indemnitzacions i també assistències, fem un increment o actualitzem els 
preus a partir de l'IPC d’aquests darrers quatre anys, han estat quatre anys amb unes 
retribucions congelades i fem aquest increment que actualitzem des del 2015 i també 
amb l'increment a partir dels 9 a 11 regidors. I finalment, també com a criteri, hem fet 
un criteri que ja s'utilitzava en altres mandats i en altres grups municipals, ens sembla 
que els regidors que estan amb dedicació i que per tant deixen una feina, han de 
cobrar com a mínim el que cobraven en l'anterior feina, nosaltres pensem que no 
venim a enriquir-nos amb la política, però tampoc seria just que un regidor que cobrés 
una quantitat a la seva feina, per venir a fer de regidor, hagués de cobrar menys, i per 
tant aquest ha estat un criteri que hem utilitzat. 
Tenen aquí les diferents retribucions i indemnitzacions, la regidoria d'Acció Social i 
Atenció a les Persones, una dedicació exclusiva de 52.000 euros, el regidor 
d'Urbanisme i Mobilitat i Habitatge, Transició energètica, també amb dedicació 
exclusiva, 45.000 euros, regidoria d'Educació, Salut,,Joventut i Seguretat, dedicació 
exclusiva amb 45.000 euros, regidoria d’Hisenda amb dedicació parcial de 60 per cent 
a 33.000 euros, regidoria d'Esports i Serveis Urbans, Medi Ambient dedicació parcial a 
50 per 25.000 euros, regidoria d'Empresa Comerç i Turisme dedicació parcial del 50 a 
25.000 euros. La resta de regidors tant de l'equip de govern com de l’oposició es 
proposa que rebem les assistències als diferents òrgans col·legiats que és el que ens 
permet la llei i aquí recordar que només percebrem aquestes assistències els regidors 
que no estem amb dedicació exclusiva o parcial. Fer també aquí l'aclariment que com 
saben, la llei només ens permet retribuir la feina als regidors amb assistències 
efectives als òrgans col·legiats que hem aprovat i per tant només podem cobrar per 
assistir en un ple, en una junta de govern, en una junta de portaveus, en una comissió 
de coordinació, crec que també és bo recordar que el que rebem com a retribució no 
és només la feina d’aquelles hores que estem en  aquest òrgan, sinó que al final 
aquesta retribució bé a compensar la feina de tota la setmana, els actes, les reunions i 
tota la responsabilitat que assumim, però em semblava que era bo aclarir-ho, per tant 
la proposta que portem a aprovació seria una assignació al ple de 515 euros, la junta 
de govern local 180 euros, junta de portaveus 100 euros i la comissió de coordinació 
del grup 180 euros. 
 
Intervé el Sr. Riera. Nosaltres ja ho varem dir fa quatre anys, considerem que són molt 
elevades totes aquestes retribucions, creiem que hi ha moltes regidories amb 
dedicació exclusiva o parcial, amb uns sous exagerats, que són legals evidentment, 
que són equiparables, però en aquest cas no els considerem ètics i, pel que fa al tema 
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de les indemnitzacions per assistència al ple, creiem que aquells regidors que poden 
mantenir al cent per cent d'un salari d’una altra feina són totalment excessius, diem 
això perquè mirant una mica el quadre, podem entendre tota una sèrie de coses però, 
l'altre dia quan estàvem amb l'observatori veiem que a nivell de renda, un garrotxí o 
una garrotxina té un nivell de renda de base imposable de 20.000 euros, 20.000 mil i 
escaig, 20.045 i això comparat amb regidors o regidores que dediquen el 50 per cent 
de jornada i cobren 25.000 euros, o persones que només amb indemnitzacions 
s’acosten aproximadament a 25.000 euros, nosaltres ho considerem doncs un flac 
favor a la resta de la societat, o sigui comparativament ho trobem injust i la nostra 
proposta, la nostra idea com a CUP és la que hem mantingut sempre en aquest cas, 
que per un cantó és la rebaixa d’indemnitzacions, per l'altra és la rebaixa de la 
retribució per a aquelles persones que estan a l'equip de govern amb dedicació 
exclusiva o parcial fins a un màxim de dues vegades i mitja el sou mínim 
interprofessional, així és com treballem nosaltres i per l'altre, el que sí que considerem 
és que hi hauria d’haver-hi una anul·lació de la retribució a aquelles persones que ja 
tenen ingressos provinents de rendiments de treball, sigui a nivell d’institució pública o 
sigui a nivell d’empresa privada. 
 
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en aquest punt hi votarem en contra, ens volíem abstenir 
però com que això implica un munt tant important en el pressupost de l'Ajuntament 
d'Olot i per tant el pressupost, aquest munt tant important que significa el que estem 
aprovant ara després repercutirà en el pressupost i en les gestions o algunes accions 
que es poden fer des de l'ajuntament, aquest no és el nostre model i com que no és el 
nostre model, no el votarem a favor. Perquè nosaltres pensem que l'ajuntament s'ha 
de dirigir, és a dir que sí que hi ha d'haver alguns regidors que han de tenir 
dedicacions, però el muntant de regidors que es proposen a l'equip de govern en 
aquests moments és una mica elevat perquè això el que fa és incrementar amb un 
pressupost important, potser més de 100.000 euros el que es venia pagant amb 
l'anterior segons les meus càlculs potser m'he equivocat, en l'anterior Ajuntament. En 
tot cas vostè em pot dir, el seu equip, el seu grup, el PSC durant l’època del Sr. 
Sacrest va tenir alguns regidors en exclusivitat, és veritat que era un model en aquell 
moment que compartíem nosaltres però aquell equip de govern el va tirar endavant. 
Potser perquè en aquell moment hi havia molta gestió pública que es va desenvolupar 
a la ciutat, pensem amb el Pla de Barris, el Pla Zapatero, el Pla d'Obres i serveis, 
pensem en diferents obres importants que es van fer a la ciutat durant aquell moment i 
per tant hi havia molta gestió pública que s’havia de desenvolupar en pocs mesos i en 
aquell moment l'alcalde Lluís Sacrest va creure convenient que hi hagués uns regidor 
amb dedicació exclusiva.  
En aquests moments pensem que les inversions que vénen de l'exterior, per 
desgràcia, no n'hi ha, n'hi ha molt poques i que potser no cal tanta implicació de 
regidors amb dedicació exclusiva a l'ajuntament. Aquest és un criteri nostre perquè 
pensem que el que estem fent en el pressupost, la senyora regidora d'Hisenda tindrà 
els seus maldecaps per quadrar pressupost perquè estem augmentant molt la despesa 
fixa del pressupost municipal i llavors no ens queden gairebé possibilitats de fer 
inversions reals en el pressupost ordinari i hem d'anar a crèdit, com hem anat aquest 
any passat o també amb la venta de patrimoni, que varem haver de vendre patrimoni 
per poder desenvolupar algunes activitats d'inversions a la ciutat, per tant nosaltres 
pensem que ens hem d’estrènyer el cinturó i en aquest moment seria això de no tants 
regidors amb exclusivitat que el que fan és augmentar la despesa fixa a l'Ajuntament 
per tant en aquest capítol li diem que votem en contra. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. A mi m'agradaria començar dient que nosaltres fem 
aportacions i comentaris i puntualització, però en cap cas fem retrets, per tant jo penso 
que és important deixar-ho clar. 
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Començarem dient que ens sembla molt correcte, que l'alcalde cobri d'aquest 
Ajuntament i que hi tingui dedicació exclusiva i això és important per tirar endavant la 
feina de l'Ajuntament i com ha de ser també que els regidors que hi tenen dedicació 
cobrin un sou que sigui prou digne com per poder desenvolupar aquesta tasca. 
Valorem moltíssim i estem molt a favor que la gent que és regidor en aquest 
Ajuntament deixi la seva feina per dedicar uns anys de la seva vida a la ciutat i 
pensem que això ha d’estar retribuït com cal i com considera en aquest cas l’equip de 
govern. Però en aquest punt nosaltres el que no ens sembla, no sé com expressar-ho 
bé, no ens sembla just potser seria la paraula, és que un regidor que no deixa la seva 
feina acabi cobrant més segurament que els que han renunciat a la seva feina i ho faci 
a partir del seu sou que té ja en la seva feina més un sumat d’assistències. Si fem un 
breu càlcul, un regidor pot arribar a cobrar per assistències entre 1.200-1.900 euros 
bruts mensuals i per tant això sumat a un sou que ja segurament cobra de la seva 
feina i que en alguns casos segurament és una feina que és en un ens públic, fa que 
un regidor que no deixa la seva feina tingui un sou més elevat que un regidor que sí 
que deixa la feina, amb el que això suposa, amb la gent que s'estima la seva feina i 
que a més a més el que fa és treballar per la ciutat. Per tant algú que deixa la feina per 
treballar a la seva ciutat hauria de cobrar més o el que no l’ha deixa hauria de cobrar 
menys i per tant aquest és un punt de desencontre que nosaltres trobem en aquesta 
proposta de retribucions que ens fan. En un altre punt, i això ho lligo amb la primera 
intervenció que he fet quan parlàvem de la Comissió de Coordinació de grup, nosaltres 
pensem que hauria d’anar inclòs dintre de la feina que fan els diferents regidors, els 
que no tenen dedicació i per tant aquesta comissió de coordinació de grup, aquesta 
retribució de 180 euros setmanals per l'assistència en una reunió, nosaltres la trobem 
elevada i fins i tot prescindible i per tant per aquests dos punts que deia, sobretot per 
valorar la gent que deixa la seva feina per dedicar-se a l'ajuntament i per aquesta 
comissió de coordinació de grup, nosaltres hi votarem en contra. 
 
Intervé l’Alcalde. Jo ja ho entenc, el tema de les retribucions sempre cadascú té el seu 
model diferent, conec el posicionament de la CUP perquè és el mateix que han 
mantingut en els anteriors mandats a partir del salari mínim interprofessional. Em 
sorprèn que vostè ara pensi que el model que va aplicar el PSC en els seus dies ara ja 
no sigui vàlid o hi està en desacord, en tot cas és el model que durant dotze anys el 
seu grup va tenir en aquest Ajuntament, potser no arriben tantes inversions, potser no 
arriba al Pla Zapatero, però no vol dir que a la ciutat hi hagi menys feina i que hi hagi 
menys coses a fer i en el cas ja li he explicat que la coordinació de grups per a 
nosaltres és la reunió més important d'aquest Ajuntament, és allà on realment fem la 
política, on prenem les decisions, els altres són òrgans d’aprovació és a dir, en la 
reunió de preparació de grups, allà on participem, on es preparen tots aquests punts 
de l'ordre del dia del ple, on es preparen tots aquells punts que van a la Junta de 
Govern Local, la considerem una reunió imprescindible i per tant la mantindrem, l’hem 
tingut aquests anys i pensem que és un model que ens permetrà funcionar bé. 
Estic completament en desacord amb el que ha dit dels 100.000 euros, ha fet el càlcul 
molt malament, la diferència que hi ha exactament entre totes les indemnitzacions que 
tenien els òrgans de govern amb relació fa quatre anys amb ara canvien amb 28.000 
euros, concretament sap que la senyora Torras és molt estricte amb això, són 28.393 
euros, estem parlant d’un augment de l'IPC que també s’ha produït dintre d’aquests 
quatre anys, no estem fent absolutament res que pugui anar en contra de les finances 
de l'ajuntament, ni estem fent cap disbarat, ha costat molt ajustar tots aquests 
números, al final hem arribat a un model que ens sembla que ens permetrà funcionar 
bé, és evident que ningú s'hi farà ric amb aquests sous, però també és evident que les 
persones que deixen la seva feina per venir a treballar en aquest ajuntament cobraran 
el mateix que venien percebent amb les feines d'on provenen per dedicar uns anys de 
la seva vida a la ciutat. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT) i 10 vots en 
contra ( 5 ERC, 3 PSC, 2 CUP). 
8.1. - DETERMINAR LES DOTACIONS ECONÒMIQUES DELS GRUPS 
MUNICIPALS 
 
Núm. de referència : X2019025027     
Núm. expedient: SG012019000027 
 
Atès l’art. 73.3 apartat 2n de la Llei 7/1985 reguladora de les bases de règim local en 
la redacció donada per la Llei 11/1999 que disposa que: 
 
El Ple de la Corporació, amb càrrec als seus pressupostos anuals, podrà assignar als 
grups polítics una dotació econòmica que haurà de comptar amb un component fix, 
idèntic per a tots els grups, i un altre variable, en funció del número de membres de 
cadascun d’ells, dins els límits que, en  el seu cas, fixin amb caràcter general els 
pressupostos generals de l’Estat i sense que puguin destinar-se al pagament de 
remuneracions de personal de qualsevol tipus al servei de la Corporació o a 
l’adquisició de béns que puguin constituir actius fixes de caràcter patrimonial.  
 
Vist l’informe de la Secretària general de la corporació d’estudi de la fonamentació 
jurídica i vist l’informe de la Intervenció municipal que reconeix l’existència suficient de 
consignació pressupostària per fer front a la despesa de dotació econòmica als grups 
municipals. 
 
Per tot això, l’Alcalde proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer: Assignar als grups polítics la dotació econòmica composta d’un component fix 
de 290 € mensuals idèntic per tots els grups i un altre component variable, en funció 
del número de cadascun d’ells, a raó de 145 € més per cada regidor/a, donant el 
resultat següent: 

JuntsxCat  1885 € 

ERC 1015 € 

PSC  725 € 

CUP  580 € 
 
 

Aquesta quantitat s’ingressarà al compte del grup municipal a l’entitat bancària que 
assenyalin els respectius portaveus. 
 
Els grups polítics han de portar una comptabilitat específica de la dotació i l’hauran de 
posar a disposició del Ple de l’Ajuntament sempre que aquest ho demani i hauran de 
destinar la dotació als fins permesos. 
 
Segon: Publicar aquest acord al Butlletí Oficial de la Província, al tauler d’edictes i al 
portal de la transparència.  
 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Portem a aprovació l'assignació econòmica als grups 
municipals que han de permetre que cada grup polític pugui desenvolupar la seva 
tasca política amb solvència i amb prou recursos econòmics. Ens sembla que si volem 
un sistema polític fort, que promogui també l'alternança, que els partits de l'oposició 
puguin fer la seva tasca, fer propostes de control, de fiscalització, ens sembla que els 
grups han de disposar de recursos i en aquest sentit, com saben, la normativa 
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estableix que hi ha una dotació econòmica fixa, més una dotació econòmica variable 
en funció del nombre regidors i en aquest sentit doncs la proposta que faríem seria 
que Junts per Catalunya 1885 euros, Esquerra 1015 euros, PSC 725 i la CUP 580 
euros. 
 
Intervé la Sra. Roca. Per més que ho digui la norma nosaltres en aquest cas no estem 
a favor de que hi hagi un fix i un variable, estem d'acord en que una dotació 
econòmica per als grups és necessària, però seriem més partidaris d’una quantitat fixa 
per a tots igual per cobrir les despeses mínimes que com a grup polític podem tenir, 
per això votarem en aquest cas en contra.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Només un apunt, nosaltres estem d'acord en aquest punt 
però en la part no econòmica demanaríem que el nostre grup municipal pogués tenir 
un despatx en condicions, que el vàrem començar a demanar fa quatre anys i a veure 
si ara en aquest mandat pels cinc regidors que tenim, tenim un despatx com cal. 
 
Intervé l’Alcalde. El disposar de despatxos pels grups municipals dependrà d'inversió, 
així de clar, és a dir aquests despatxos en aquest moment no existeixen a 
l’ajuntaments, s'han de fer i en tot cas quan arribi el moment i ho tinguem ben comptat, 
els hi proposarem si estan d'acord amb aquesta despesa i la podem executar, és 
l'única manera que tenim de proporcionar despatxos, hem crescut en nombre de 
grups, l'ajuntament va creixent en personal, tenim un ajuntament que des dels anys 
vuitanta funciona amb els espais que té i no hi ha altra manera de fer ho, els hi 
portarem la solució, els hi proposarem com ho afrontem econòmicament i llavors si 
tenim el seu vistiplau per tirar endavant aquesta obra, la podrem executar.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC, 3 
PSC) i 2 vots en contra (2 CUP). 
 
9.1. - DETERMINAR EL NOMBRE DE PERSONAL EVENTUAL, FUNCIONS I EL 
SEU RÈGIM RETRIBUTIU 
 
Núm. de referència : X2019025028     
Núm. expedient: SG012019000028 
 
De conformitat amb l’article 12.1 de l’EBEP aprovat per la Llei 7/2007 de 12 d’abril que 
defineix el personal eventual com el que en virtut de nomenament i amb caràcter no 
permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o 
assessorament especial i  
 
Vist l’article 104 bis de la Llei 7/195 de Bases de Règim Local en la redacció donada 
per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de 
l’Administració Local, que fixa els límits del nombre de personal eventual atenent al 
número d’habitants del municipi i establint que el personal eventual s’ha d’assignar 
sempre als serveis generals de les entitats locals en la plantilla dels quals apareguin 
consignats. 
 
Vist l’informe emès per la Secretària General de la Corporació i l’informe de 
disponibilitat econòmica de l’Interventor municipal. 
 
L’Alcalde proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
• Cap de gabinet de l’Alcaldia. Adscrit als Serveis Generals, Àrea d’Alcaldia, integrat 

en el grup A, subgrup A2 amb jornada de 36 h i 15 minuts setmanals i unes 
retribucions brutes anuals de 45.000 €. 
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a) Donar suport i assistència a l’Alcalde i als regidors i regidores de la 

Corporació. 
b) Assistència i assessorament a l'Alcalde en l'exercici de les seves funcions 

d'acció política i institucionals.  
c) Acompanyament en la representació institucional a les reunions i actes 

organitzats pel mateix Ajuntament, altres Administracions i/o entitats.  
d) Coordinació de l’àrea de Secretaria d’Alcaldia.  
e) Assessorament en la definició i supervisió de l'agenda de l'alcalde. 
f) Coordinació de l’activitat amb els/les representants de les diferents Àrees 

i Organismes Autònoms de l’Ajuntament d’Olot. 
g) Coordinació de reunions per a l’impuls de projectes i iniciatives amb altres 

institucions. 
h) Definir les estratègies per a l’execució del Programa de Govern. 
i) Seguiment de les polítiques institucionals i de govern i avaluació dels 

resultats. 
j) Definir l’estratègia de Comunicació Institucional de l’Ajuntament d’Olot.  
k) Col·laboració en matèria de protocol, comunicació i difusió d’Alcaldia.  
l) Qualsevol altra funció que li sigui encarregada per l’Alcalde.  

 
Intervé el Sr. Vayreda. Com saben els ajuntaments podem comptar amb personal 
eventual per realitzar funcions de confiança i assessorament especial, en aquest sentit 
l'Ajuntament d'Olot podria pel seu nombre d'habitants podria tenir fins a set càrrecs de 
confiança o set càrrecs eventuals, en el passat mandat en teníem tres i en aquest 
mandat, amb aquesta nova dedicació i organització que fem i tenint més regidors amb 
dedicació, passem a un i per tant el que fem és mantenir la figura del gabinet 
d'alcaldia, amb aquesta retribució de 45.000 euros bruts anuals i una sèrie de funcions 
que tenen aquí, donar suport i assistència a d'alcalde, acompanyament amb 
representació institucional, coordinació de l'àrea de secretaria d'alcaldia, coordinació 
de l'activitat dels representants de les diferents àrees i organismes, definir estratègies 
a seguir i execució del programa de govern, seguiment de les polítiques i institucionals 
i de govern i l’avaluació dels resultats, definir tota l'estratègia de comunicació 
institucional de l'ajuntament entre altres funcions. 
 
Intervé el Sr. Riera. En primer lloc ens alegrem que haguem passat només amb un 
càrrec dels set possibles i en segon lloc seguim amb el de sempre, nosaltres no ens 
agrada que es puguin escollir persones a dit o així de forma personal, nosaltres som 
més partidaris de fer les coses en concurs públic i de manera oberta i transparent i 
accessibles per a tothom, però això en tot cas és la nostra opinió. I l'altra cosa en 
aquest cas, hem vist que aquesta persona portarà l'estratègia comunicativa de la 
institució, de fet ja ho ha estat fent anteriorment i considerem que per un cantó ho ha 
fet molt bé, però hi ha una altra cosa que ho hem dit més d'una vegada i que aprofitem 
per repetir-ho, que entenem que aquest paper hauria de ser la comunicació de tota la 
institució, no només de l'equip de govern que sí que està bé, que comuniqui què fa 
l'equip de govern, però nosaltres ho entenem com una persona que també ha de 
transmetre el que fan els regidors i regidores de l'oposició i això no ho hem vist, no ho 
hem vist al llarg de l'anterior mandat i considerem que és un bon moment per a nivell 
de xarxes socials, a nivell de comunicació, tot el que es faci sigui d'una manera més 
plural, més oberta i que sigui per a tothom, bàsicament perquè l'ajuntament nosaltres 
l'entenem com a 21 regidors i regidores en lloc d’11, creiem que és un bon moment per 
dir això i a partir d'aquí nosaltres pel motiu que he dit abans, el fet que no sigui concurs 
públic en aquest cas, no hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Votarem a favor d'aquesta proposta i a més a més els felicitem per 
aquest esforç que han fet de contenció pel que fa al personal eventual.  
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Intervé la Sra. Barnadas. A nosaltres ens donava la sensació que amb els regidors 
amb dedicació que tenien aquesta vegada mantindrien el càrrec de confiança que 
tenien a nivell de comunicació, però aquí veiem com tot un “revolutum” de funcions 
entre comunicació, cap de gabinet polític, protocol, i per tant no ens queda massa clar 
aquest perfil i d'entrada nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervé l’alcalde. Moltes gràcies, abans de passar a la votació només voldria fer 
l'aclariment que, efectivament ho ha explicat el senyor Vayreda,  podríem disposar de 
7 persones eventuals de contractació, és el que ens permetria la llei pel nombre 
d'habitants que té a la nostra ciutat per l'ajuntament, estem en un principi del mandat, 
ens hem organitzat d'una manera que pensem que podrà ser efectiva, però sí que 
deixo la porta oberta i m'estimo més dir-ho el primer dia, que si acabem necessitant 
algun tipus de suport durant el mandat complementari, especialment en temes 
comunicatius, l’haurem d'afrontar, si arriba el moment i veiem que no som capaços 
d'anar bé o tot el bé que voldríem en aquests moments més endavant podríem fer 
alguna proposta més en aquest sentit, però ara d'entrada pensem que és la manera de 
funcionar, pensem que ens en sortirem bé d'aquesta manera, però si que no ho volia 
deixar tancar perquè habitualment els càrrecs eventuals, tot i que en el mandat 
anterior, també es van veure modificats dues vegades, un per solucionar un tema que 
tenia a veure amb la Residència Faber i la impossibilitat de contractar, perquè vostès 
saben que les contractacions amb obra i serveis són complexes, en aquell moment ho 
vam haver de solucionar d'aquesta manera i també quan es va aplicar el 155 i vam 
trencar el pacte que vam necessitar un suport, a vegades les coses canvien en el 
funcionament de l'ajuntament, això pot ser que es produeixi, de moment ho afrontem 
d'aquesta manera però deixant la porta oberta a que en el futur potser sigui necessari 
complementar amb una segona persona alguna d'aquestes set places que avui 
proposem ocupar. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC), 5 
vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
Interve l’Alcalde. Moltes gràcies, aquest és el ple del cartipàs, és un ple sense precs i 
preguntes, si volen alguna cosa ara quan acabi el ple estem a la seva disposició per 
respondre el que calgui. Anunciar que el proper ple, si tot va com està previst serà el 
18 de juliol, és a dir que tindrem poc temps, arribarem amb uns quants temes 
importants que hem hagut d’anar acumulant durant tot el període preelectoral que s’ha 
donat que impedia portar determinades coses en el ple. per tant ens veurem altra 
vegada en aquesta sala el 18 de juliol i estem no només jo sinó tots els membres de 
l'equip a la seva disposició per qualsevol cosa que necessitin. 
Afegir que els hem deixat un pin als regidors nous i a les regidores noves, un pin 
institucional de l'Ajuntament, el portin amb tota la dignitat que mereix aquest pin allà on 
vagin. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió quan passen cinc minuts d’un quart de 8 de la tarda 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 

 


