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ACTA NÚM.2 

SESSIÓ ORDINÀRIA DE 20 DE FEBRER 2020 
1A CONVOCATÒRIA 

 
 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 de febrer de 2020 es reuneix al Saló de Sessions 
d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP 
BERGA I VAYREDA, amb objecte  de celebrar sessió ordinària, pública i  de primera 
convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs./es: Estanis Vayreda (JxCAT), Montserrat Torras i 
Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz i Díaz (JxCAT), Jordi Güell i Güell (JxCAT), 
Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i Torrent (JxCAT), Aniol 
Sellabona i Aguilera (JxCAT), Gemma Pujolar i Busquets (JxCAT), Adriana 
Francès i Planellas (JxCAT), Gemma Canalis 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 i 
Feixas (PSC), Jaume Mir i Bagó (PSC), Marina Alegre i Martínez (PSC), Lluís 
Riera i Callís (CUP) i Adriana Roca i Collell (CUP). 
 
 
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador Culí 
 
Actua com a secretària, la Secretària General , Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
 
 
Abans d’iniciar la sessió el Sr. Alcalde comenta que hi ha una concentració a baix al 
carrer de famílies amb nens petits de l'Escola Malagrida i en tot cas, en el moment que 
els entrin, es canviarà l'ordre del dia del ple. I es permetrà que presentin la moció, per 
tal que no hagin d'esperar tots els tots els punts de l’odre del dia. 
 
 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 23 de gener de 2020. 
 
 

2. - DESPATX OFICIAL 
 
 
El Sr. Alcalde proposa al plenari fer arribar la felicitació del Ple a les entitats, escoles i 
particulars que han participat a Mobile Week Olot que finalitza, en aquests moments, a 
l'hospital. Amb la conferència de la periodista Xantal Llavina i amb l'entrega de premis 
del primer concurs d'innovació de l'Hospital, es posa punt final a tres dies d'activitats al 
voltant de les noves tecnologies i la seva aplicació en el nostre dia a dia. Entre d’altres 
m'agradaria destacar la feina feta per l'escola de Sant Roc que ha preparat una 
gimcana virtual que es va fer amb molt d'èxit que van poder descobrir amb alumnes de 
l'Escola Malagrida i del Cor de Maria, de la que em van quedar especialment contents. 
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També en aquests moments el Col·legi de Periodistes atorga els premis Carles Mora 
Rahola en la categoria Millor treball informatiu o divulgatiu en ràdio; el Premi Miquel 
Dilmé. El jurat ha escollit com a finalistes el programa Cas Tancat de Ràdio Olot per la 
seva acurada realització i perquè una veu experta i entenedora que arriba al públic va 
directe al moll de l'os en només quinze minuts. Fem als responsables de Ràdio Olot el 
reconeixement del plenari. 
 
També avui mateix. Els RCR Arquitectes,  en Rafel Aranda, la Carme Pigem i en 
Ramon Vilalta ingressen a la que Academy d'Arquitectura de França. Aquest dijous té 
lloc la cerimònia a la seu d'aquesta prestigiosa institució a París que ja va concedir-los 
la medalla d'or el 2015 abans d'obtenir el Premi Pritzker.  
 
També ens agradaria fer arribar per part del plenari una doble felicitació a Turisme 
Garrotxa que va ser premiada en l'última edició dels Guardons de Turisme de 
Catalunya 2019 per la innovació en accions promocionals i comercialització i Cuina 
Volcànica per haver rebut el Premi G! Turisme que entrega el Patronat de Turisme 
Costa Brava Girona de la Diputació de Girona. 
 
També fer arribar la felicitació al Club Patinatge Artístic Olot, la setmana passada tant 
el grup gran com el junior van guanyar el Campionat Territorial de Girona que es va 
dur a terme a Granollers. Aprofitem doncs també per desitjar-los molta sort al 
Campionat de Catalunya.  
 
Volem fer arribar també el condol als familiars del senyor Joan Plana, qui va ser 
l'ànima i impulsor durant molts i molts anys de l'Atlètic Olot del que va ser president 
durant dues dècades que ens va deixar el dia 3 de febrer. 
 
Com a cada ple vol expressar la nostra solidaritat amb les víctimes dels feminicidis que 
malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. I després tornar a demanar la 
llibertat dels dos Jordis,  de l'Oriol Junqueras, d’en Joaquim Forn, de la Dolors Bassa, 
de la Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en Josep Rull, d'en Jordi Turull, 
injustament tancats a la presó així com la dels empresonats darrerament. També el 
retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig Meritxell Serret, Clara Ponsatí, Toni Comín, 
Anna Gabriel, Marta Rovira i Valtonyc. 
 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la 

celebració del darrer Ple, celebrat el dia 23 de gener:  

- de particulars : 7 

- d’entitats :  14 

 

A continuació, dona compte de les ENTREVISTES que ha mantingut darrerament amb 

diferents càrrecs de l’Administració: 

- El dia 27 de gener es va reunir amb el Sr. Albert Ballesta, director del Serveis 

Territorials d'Interior a Girona. 

- El dia 4 de febrer es va reunir amb en Sr. Pere Sala, Director de l’Observatori del 

Paisatge.  

- El dia 12 de febrer es va reunió amb el Director del CSIC (Institut Ciència Terra 

Jaume Almera), Joan Martí Molist 
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Seguidament dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 

mateix període :  

 

- El divendres dia 24 va assistir a la conferència de presentació del Vivim 

Muntanyes que es va fer als Cinemes Olot.  

 

- El dissabte dia 25 va presidir la inauguració de l’exposició de Xavier De Torres 

a la Sala Oberta 2. Al vespre va assistir al concert de Pau Riba al Torin.  

 

- El dimecres dia 29 va rebre la visita d’alumnes del Petit Plançó. Posteriorment 

va anar a visitar l’exposició Realismes Sala Oberta del Museu de la Garrotxa i a 

la tarda a la Torre Malagrida va saludar els representants dels alumnes que 

aquest any participen del Consell dels Infants. 

 

- El mateix dia 3 va assistir a la reunió del Club Rotary Olot al restaurant la 

Moixina. 

 

- El divendres dia 31 va assistir al Teatre a veure l’obra Com menja un caníbal. 

 

- El dia 1 de febrer va participar de la presentació Fira del Fajol que va tenir lloc a 

la Plaça mercat. Seguidament va inaugurar l’ exposició "Realisme(s) a 

Catalunya (1917-1936) a la Sala Oberta. Al vespre va assistir a la presentació 

dels actes del centenari UE OLOT a La Deu.  

 

- El dimecres dia 3 va rebre la visita d’alumnes del Bosc de la Coma.  

 

- El mateix dia 6 va assistir a la presentació als mitjans del Festival Sismògraf 

(primer a Olot i posteriorment a Barcelona). 

 

- El divendres dia 7 va prendre part de la Junta del SIGMA i seguidament va 

assistir a la inauguració de les instal·lacions del Club Natació Olot. 

 

- El dissabte dia 8 va assistir a la presentació del Carnaval 2020, que va tenir lloc 

al Casal Marià. 

 

- El diumenge dia 9 va donar inici a la cursa Run4Cancer al recinte firal i 

posteriorment va assistir al pregó de la Fira del Fajol. 

 

- El dilluns dia 10 va rebre els alumnes del programa Erasmus de l’INS Bosc de 

la Coma. 

 

- El dimarts dia 11 va assistir a la reunió de la Comissió per a la Variant d’Olot. 

 

- El dimecres dia 12 va rebre els alumnes de la Universitat Politècnica de 

Catalunya i posteriorment es va reunir amb la Plataforma No és un vial. És un 

carrer.  A la tarda va assistir a les juntes dels Organismes Autònoms. 
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- El mateix dia 13 l’alcalde va assistir a la Junta de Portaveus 

 

- El divendres dia 14 va ser a Barcelona a l’Assemblea i al Comitè Executiu de 

l’ACM. Al vespre va anar a la presentació del videoclip Per què el Bullying? del 

grup de joves de la Creu Roja que es va fer al Torin. 

 

Posteriorment es va dirigir al Casal Marià a la presentació del nou IE GREDA i 

al vespre va assistir a la representació de l’obra de teatre ”La Rambla de les 

Floristes” al Teatre Principal. 

 

- El dissabte dia 15 va anar a seguir el partit del Club Tenis Taula Olot i, 

seguidament, va anar a veure l’estrena dels balls del Club Patinatge Olot al 

Pavelló. Tot seguit, va assistir a la inauguració de l’exposició de Frederic 

Comellas a l’Àmbit Sant Lluc i al vespre va presenciar el concert de Joan Josep 

Mayans al  Torin.  

 

- El diumenge dia 16 va assistir a DANSEM GARROTXA al Teatre Principal i 

posteriorment al partit de la UE OLOT-LA NUCIA. 

 

- El dilluns dia 17 va visitar el Campus Garrotxa. A la tarda va exposar als 

mitjans els primers resultats del programa HolaDomus. 

 

- El dimarts dia 18 va prendre part del Patronat de l’antic Hospital. 

 

- El dimecres dia 19 va saludar als alumnes que van participar de les activitats 

de la Mobile Week que es van fer al Torin i posteriorment va assistir a la 

presentació d’Espai Crater dirigida als tècnics de cultura. A la tarda va saludar 

als participants i organitzadors de les jornades de l'Escola Oficial d'Idiomes i 

posteriorment va participar de la taula rodona Una gran oportunitat i 4 grans 

reptes de la  programació de la Mobile Week que va tenir lloc a la Sala d’Actes 

de l’Arxiu Comarcal.   

 

 
3. – DECRETS 

 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2020LDEC000089  a 2020LDEC000411 
 
Intervé el Sr. Granados. El decret que parla d'adjudicar serveis d'assistència tècnica en 
el traçat de la variant d'Olot. Voldríem saber si  podíem tenir ne més detalls. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Es tractaria de l’al·legació a l’Estudi Informatiu i d’impacte 
ambiental  de la Vall d’en Bas i de les Preses. Els traçats que proposen no 
coincideixen en el seu punt d’arribada en el tram de la variant que nosaltres ja tenim 
definitivament aprovat, fins i tot en el constructiu. En l’al·legació no intervenim en el 
traçat de la Vall, però si que recordem al  Departament la necessitat independentment 
del recorregut que proposin, aquest sigui enllaçable amb la part que nosaltres ja tenim 
construïda. Per fer aquesta al·legació hem demanat ajuda externa amb una enginyeria 
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i probablement el decret que vostè diu correspon a això, tot i que, si m'equivoco ja ho 
corregiria. 
 
Intervé el Sr. Guix. Hi ha un decret que parla de senyalitzar un nou pas de vianants i 
col·locar un coixí berlinès al c. Barretina. Ens podria explicar de què es tracte.  
 
Intervé el Sr. Sellabona. Conjuntament amb l’Associació de Veïns del c. Barretina s’ha 
decidit col·locar un pas de vianants per creuar el carrer, un aparcament de bicicletes i 
també per reduir la velocitat en aquesta llarga recta,  un coixí berlinès que és una 
franja reductora de velocitat però sense els extrems,  perquè hi ha de passar el TPO, 
necessita que siguin més estrets perquè pugui passar. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien donar més detalls sobre l’aprovació d’obres de 
reparació del pont de l’av. Bisaroques sobre el Fluvià de la  Junta de Govern del 30 de 
gener. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. És l’aprovació del projecte de reparació després de detectar 
una  patologia al pont, que no afecta a la circulació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En tot cas aclarir que és el projecte per reparar una patologia 
que fa temps que es va detectar i no hi ha cap risc de caiguda del pont. Ara s’ha fet el 
projecte per resoldre aquesta patologia i en tot cas quan arribi el moment de la 
contractació tindran coneixement del pressupost de l’obra. 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
En aquest punt de l’odre del dia donaríem pas als portaveus de la Moció que s’ha 
presentant pel tancament d'una línia pública de P3 a la ciutat d'Olot. 
 

13.1. – MOCIÓ AMPA MALAGRIDA DESACORD PEL TANCAMENT D’UNA LÍNIA 
PÚBLICA DE P3 A LA CIUTAT D’OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2020006610     
Núm. expedient: SG022020000005 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
El Departament d’Educació ha comunicat el tancament d’un grup de P3 a l’escola 
Malagrida per al curs 2020/2021. Se suma així, al gruix d’escoles públiques que 
enguany perdran grups i línies arreu del territori català. 
 
El Departament  ha comunicat que aquest tancament es produirà de manera rotativa a 
les escoles públiques de dues línies d’Olot durant els pròxims anys, afectant a l’escola 
Sant Roc, l’escola Pla de Dalt i l’escola Bisaroques. 
 
Des de l’AMPA del Malagrida ens oposem a la mesura i exposem que: 
 

• El tancament d’un grup al Malagrida i a la resta d’escoles públiques, suposarà, 

una disminució en la oferta de places públiques a la ciutat d’Olot, fet que 

implicarà que moltes famílies hauran de desplaçar-se si volen una escola 

pública. 
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• El Malagrida comparteix zona educativa amb les 3 escoles concertades de la 

ciutat. Amb el tancament de la línia de P3, el curs que ve, quedaran ofertades 

en aquesta zona, 22 places públiques i 125 places de les escoles concertades. 

Aquesta oferta de places públiques i concertades és altament 

desproporcionada i suposa un greuge comparatiu pel que és un dret 

fonamental, l’accés de totes les famílies a una escola pública de proximitat. 

 

• Durant aquest curs 2019-2020, les 6 escoles públiques de la ciutat han tingut 

12 vacant, mentre que les 3 concertades han tingut 26 vacants, és a dir, dins 

de la mateixa zona educativa hi ha hagut 0 places vacants a l’escola Malagrida 

i 26 places vacants a les concertades. 

 

• Fa dos cursos ja es va anunciar un tancament de grup en aquesta escola. L’alt 

nombre d’inscripcions va obligar al Departament a mantenir les dues línies 

obertes. 

 

• L’escola pública garanteix la igualtat d’oportunitats i construeix una societat 

cohesionada. Tancar línies públiques significa minvar el dret fonamental a una 

educació gratuïta i fa créixer el risc de segregació escolar 

Pels motius exposats i davant de la urgència de la situació, els grups municipals 
sotasignats de l’ajuntament d’Olot acorden aprovar aquesta moció, tot prenent els 
següents acords: 
 

1) Manifestar al Departament d’Educació el desacord per el tancament d’una línia 

pública de P3 a la ciutat d’Olot. 

 

2) Exigir al Departament que no es prengui cap decisió fins que entri en vigor el 

nou Decret d’admissions. Per això, demanem impulsar una reunió urgent, a 

tenir lloc en el termini d’una setmana, entre el Departament, l’Ajuntament (equip 

de govern i oposició), i les diferents AFA’s de les escoles públiques d’Olot, per 

a buscar una solució que permeti obrir la preinscripció de les dues línies de P3 

al Malagrida. 

 

3) Defensar com a Ple públicament i davant els mitjans de comunicació una 

escola pública de qualitat i de proximitat mantenint les línies públiques, 

disminuint les ràtios i fent les inversions necessàries als centres públics. 

 

4) Mostrar públicament una oposició ferma i negativa a tancar la línia davant el 

greuge comparatiu que pateix el Malagrida a la zona educativa on està ubicat. 

 

5) Impulsar una taula social amb tots els agents de la comunitat educativa per 

encarar el debat sobre el model d’educació pública de la ciutat d’Olot 

 

6) Fer arribar aquest acord al Departament d’Educació i a les escoles i llars infants 

públiques de la ciutat d’Olot 

 
Intervé el Sr. Riera. Nosaltres comencem el ple sempre fent una abraçada fraternal per 
una causa justa i noble i en aquest cas avui sou vosaltres, no només les famílies els 
nens i nenes de l'Escola Malagrida, sinó totes les famílies d'aquesta ciutat que s'han 
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compromès, les de l'escola pública i les de la concertada també, a defensar que no es 
trenqui una línia al Malagrida ni a cap altre lloc. 
Fa dos anys ens  vam trobar amb una situació similar. No érem ni una quarta part ni 
una cinquena part ni una desena part de les persones que sou avui aquí i vam 
aconseguir aturar un tancament totalment injustificat d'una escola pública en aquest 
cas era el Malagrida. Torna a ser el Malagrida però no ens enganyem si no és el 
Malagrida serà Sant Roc, Serà Bisaroques., serà Pla de Dalt o un altre. O defensem 
l'escola pública o ens la tancaran, i això no ho podem permetre. La CUP ha defensat, 
defensem i defensarem una educació cent per cent pública, laica, gratuïta popular, 
democràtica, inclusiva, co-educadora i en català. Defensem una xarxa d'educació 
pública que vagi des de l'escola bressol fins a la universitat. Creiem que l'educació és 
la cosa més important que tenim per igualar-nos davant de les possibilitats que 
puguem tenir el dia de demà. 
Per tant per a nosaltres l'escola pública és la millor eina que tenim per lluitar contra la 
segregació; des de la igualtat i des de la no discriminació. El fet que hi hagi dues 
xarxes educatives: una  xarxa pública i una xarxa privada concertada, provoca 
segregació social, provoca diferències i provoca una distinció que no ens ajuda a 
cohesionar aquesta societat. Per això, en el seu moment la CUP va donar tot el suport 
absolut a la ILP que es va fer a nivell d'educació juntament amb Ustec i la FAPAC. 
Perquè consideràvem que era una llei insuficient, perquè pel fet de legitimar que hi 
hagi gent que pagui quota,  provoca injustícia.  Una quota, no la pot pagar tothom.  El 
fet de pagar quotes a l'escola concertada provoca : diferència. I a través de la 
diferència no podem avançar de forma col·lectiva. No podem avançar com a societat. 
No podem fer créixer fills i filles amb la riquesa i el coneixement total i absolut per 
poder-se desenvolupar com a persones dia de demà. Una sola xarxa d'educació 
pública, permetria una igualtat d'oportunitats, una justícia social i una cohesió social. 
Ens trobem altra vegada en l'intent de tancar una línia de l'escola pública. En aquest 
cas l'escola Malagrida ha tingut un cent per cent de matrícules cobertes durant el curs 
2019-2020. A la ciutat d'Olot hi ha 26 places vacants de les cinc línies de privades 
concertades. A les 10 línies de l'escola pública, el doble de línies, hi ha només 12 
vacants. Per tant qui té el problema no emplenar? Està clar que la pública no té aquest 
problema, és evident que la pública omple. I com és que només es planteja tancar la 
pública? Què és això una privatització encoberta?  Rebaixar els drets socials 
d'aquesta societat. I perquè no ens plantegem rebaixar les ràtios i així evitem 
tancaments? Per què no potenciem els drets?  perquè no potenciem el coneixement? 
Perquè no tenim la capacitat de plantar nos i dir prou?  
Tant l'ajuntament, com el Departament d'Educació saben que s'està treballant en un 
nou decret d'admissió on  la pública concertada tindrà els mateixos criteris que la 
pública. Perquè no esperem a  llavors? Per a nosaltres aquest canvi és clau. Perquè, a 
partir d'aquí, podrem anar amb igualtat de condicions.  
El concepte d'igualtat que nosaltres vetllem  actualment, no és cert. Els intents de 
tancar les escoles públiques de comarques gironines que hem vist aquests dies siguin 
només públiques, no n'hi ha cap de concertada, no pretenen tancar cap escola 
concertada. Ens estan privatitzant la cara, ens està privatitzant l'educació pública dels 
nostres fills i això no ho podem permetre. Per tant avui un altre cop demanem , aquí 
públicament que no es tanqui la línia de l'Escola Malagrida. 
En tot cas que s'esperi al nou decret d'admissions. Un altra tema molt important per 
nosaltres és la manca d'un estudi en profunditat de la zonificació escolar. Com pot ser 
que convisqui una escola pública amb dues línies a la mateixa zona que tres escoles 
privades amb dues línies cada una. Quin criteri es segueix? Estem incomplint la llei. És 
competència de l'Ajuntament arreglar el tema de la unificació escolar a Olot. No 
entenem tampoc com és que l'Ajuntament davant d’una declaració explícita del pares 
demanant que es defensi de forma pública l’escola pública, no s’hagi fet encara 
aquesta declaració. Com s’ha arribat aquesta situació? A les assemblees de pares i 
mares del  Malagrida hi havia el Sr. Granados, el Sr. Mir, la Sra. Roca i jo mateix.  Per 
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què no hi havia ningú de l'equip de govern, o la regidora educació o algú de l’IME? Allà 
es podia haver evitat una situació com aquesta. No entenem com l’IME, com a òrgan, 
no ha sortit defensant l'escola pública de la nostra ciutat. I això també ho dic en 
coneixement de causa. Fa 2 anys se’m va dir com a part afectada que les escoles del 
Morrot i Malagrida estaven saturades i que una opció era portar el meu fill a una escola 
concertada. L’IME, no pot dir això a cap pare/mare. Hi ha pares/mares aquí que us 
poden dir el mateix. Però l’IME no pot dir a un pare/mare si el seu fill ha d’anar a 
l’escola publica o concertada. L’IME va ser una referencia a nivell nacional, seguim 
pensant que és un referent però avui dia amb fets com aquests no ho és. I això, cal 
esmenar-ho i rectificar-ho perquè no torni a passar per respecte a l’educació pública 
catalana i de qualitat d’aquest país.Com pot ser que un representant polític o un 
treballador públic no surtin a defensar de forma clara i explícita que les escoles i els 
llocs de treballs siguin públics. Hem sentit durant aquests dies que a Olot hi ha un 
equilibri fràgil. Per a nosaltres no és un argument vàlid per no sortir a defensar l'escola 
pública. L’escola privada ja té interessos privats que la defensarà però els organismes 
públics han de defensar l'escola pública.  Ara segurament sentirem a dir que això és 
un tema que depèn de la Generalitat. Sí que depèn de la Generalitat i del següent punt 
que  tractarem de l’ordre del dia que parla de la variant també depèn de la Generalitat. 
I allà sí que demanaran una variant. Però, en aquest tema ningú es pronuncia. Doncs 
sí allà podem pressionar la Generalitat per una variant, aquí també podem pressionar 
la Generalitat per una educació pública.Per tant, creiem que cal un posicionament un 
posicionament públic on tots els grups polítics d'aquest ajuntament s'han de posicionar 
de forma pública en roda de premsa i explicar que no acceptarem un tancament d'una 
línia de P3. Per altra banda dir que no ens ha agradat sentir que tot això ho liderava la 
CUP. Aquí  hi ha pares i mares conjuntament amb les associacions de pares i mares i 
de familiars d’aquesta ciutat, de públiques i concertades. 
Caldrà doncs, tendir a baixar les ràtios,  que esperem a l'any vinent i intentar que no 
en tanqui cap. En definitiva, sort tenim dels pares i mares que esteu defensant els 
drets que només vosaltres i nosaltres sabem que són bàsics i fonamentals. L'educació 
és bàsica i fonamental. Gràcies un cop més, seguiu, no pareu, no defalliu. Estem amb 
vosaltres, anem a totes i no tancaran la línia de P3 del Malagrida. 
 
Intervé el Sr. Guix gràcies. Gràcies a la comunitat educativa del Malagrida, a les 
associacions de famílies de les escoles de la ciutat per aquesta defensa aferrissada de 
l'escola pública que evidentment des del PSC compartim de forma plena. Gràcies 
també per donar-nos l’oportunitat en aquest ple de parlar d'educació i de defensar 
l'escola pública de la ciutat.  L’escola pública ha estat, és i ha de ser el pal de paller de 
l'Educació de la ciutat d'Olot i en el moment en què això es posi en perill hi serem tots. 
Per tant, en aquest sentit tot el nostre escalf, el nostre suport i sabeu que compartim, 
aplaudim i que votarem a favor de la moció que ens ha portat avui aquí. Donarem el  
suport i ajudarem en totes aquelles iniciatives que calgui portar a terme en els dies 
futurs per garantir que aquesta moció s'acabi complint. És una moció molt ben 
pensada, molt ben estructurada amb criteri amb coneixement del que s'està demanant, 
però sí que m'agradaria donar incidència a algunes de les afirmacions que heu posat 
perquè em sembla que és important: 
Primer en quan a la zona educativa. L’escola Malagrida comparteix des de fa molts 
anys una zona educativa amb tres escoles concertades i mai havia estat un problema. 
Per una banda, garanteix l'oportunitat d'igualtat a les famílies que volen fer opció a 
l'escola concertada. I per l’altra garanteix, fins a dia d’avui, la possibilitat que les 
famílies de la zona Malagrida que volen fer opció a l'escola pública la poguessin fer, 
perquè  hi havia suficients vacants per fer ho possible. En el moment que es tenca una 
línia de l’escola, això deixa de ser així. Per tant, és especialment greu que tal com 
tenim muntada la zonificació de la ciutat d'Olot es pretengui suprimir una línia de 
l'Escola Malagrida.  L’escola més de la ciutat i que dona servei a dos barris importants 
de la ciutat. És inadmissible aquesta reducció de ràtios sense prèvia valoració i una 
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planificació global de la zona pel que fa a l'oferta concertades i de públiques. Sense 
aquesta valoració no es pot admetre la reducció d'una línia en aquesta escola ni en 
cap altre escola de la ciutat. Hem de garantir en aquests moments que a la zona 
malagrida hi hagi igualtat d'oportunitats tant per opció concertada com per a l’opció 
pública.  
Segon, quan es parla de vacants és evident que des de fa ja molt de temps a la ciutat 
d'Olot no hi ha manca de demanda d'escola pública al contrari, no té vacants o en té 
molt poques. Les dades de Padró i les dades de preinscripció no sempre coincideixen i 
normalment la previsió del Departament és per sota del que realment acaba passant 
en el moment del preinscripció i això històricament ha estat així. I s'hauria de tenir en 
compte també a l'hora de planificar i sobretot perquè hi ha altres factors que influeixen 
en aquesta variabilitat. Com per exemple les famílies que provenen d'altres zones de 
la comarca i que treballen a Olot, aquelles famílies que el seu municipi no tenen 
escola, com la Vall de Bianya o perquè hi ha famílies nouvingudes que decideixen 
venir a treballar Olot. Per tots aquests factors la previsió queda curta pel que respecte 
la demanda final. I després hi ha la matrícula viva. Pots tancar el curs amb una 
inscripció amb un número d’alumnes però sabem que al llarg del curs aniran arribant 
nous alumnes que haurem d'anar incorporant a les nostres escoles i que moltes 
vegades signifiquen que en algunes línies els nostres centres educatius públics s'han 
d'incrementar les ràtios per sobre de les ràtios que inicialment es preveuen a l'hora de 
fer la planificació. Seria molt coherent i encertat que no es prengui cap decisió fins que 
entri en vigor el nou decret que està en procés, i que afectarà l'oferta inicial de places 
públiques i concertades de la ciutat. Actualment, les places concertades no es poden 
tocar per concert, en tot cas es poden tocar a posteriori, sinó hi ha prou demanda. En 
canvi, les públiques es pot fer d’entrada. Es pot eliminar una línia sense tenir  tot el 
coneixement  si hi haurà més demanda o menys. I això, és un greuge comparatiu amb 
les escoles concertades. Per tant, s’hauria de permetre l’ inscripció amb les dues línies 
a l’Escola Malagrida perquè eliminant una línia de P3 estem forçant a les famílies a 
escollir una opció que saben que és probable que no hi hagi prou places suficients per 
atendre totes les famílies. En tot cas s’hauria d’actuar al revés; oferir  les dues línies i 
si després no hi hagués suficient demanda trobar una solució. 
I per últim,  en el punt 5 de la Moció que parla d'impulsar una taula social d'educació a 
la ciutat. En aquest sentit, ferm una oferta a l’equip de govern de poder col·laborar a 
l'hora de planificar la d'educació de la ciutat dels propers anys. Seran anys de  canvis 
importants, tant en la primària que esta baixant la natalitat i per tant el nombre de 
nens/es escolaritzats, com per la secundària que en aquest cas esta pujant. Cal una 
planificació prèvia per afrontar aquests canvis. Una planificació que aquest any, tant 
per primària com per secundaria, no ha estat efectiva.  
L’educació de la ciutat és un tema que tots compartim i tenim clar i per tant seria una 
bona ocasióa través d'aquesta Taula d'Educació fer una planificació compartida per 
tots els grups del consistori i agents educatius de la ciutat que ens donaria més força a 
l'hora de reclamar al Departament les actuacions que s'hauran de fer de cara al futur. 
Per tot això, votarem a favor de la moció. 
 
Intervé el  Sr. Granados. Primer voldria agrair la presència de tots aquests pares i 
mares de Malagrida i en especial dels nens i nenes perquè aquí a part de reivindicar 
aquesta moció pel tancament de l'escola pública esteu fent una cosa que a mi com a 
ciutadà, com a regidor i com a docent m’omple d'orgull que és fer participar als més 
petits de la vida pública i portant els més petits a la casa de tots. Dit això, comencem 
una mica contundents dient que mai donarem suport al tancament d'una línia d'escola 
pública mentre hi hagi alguna possibilitat de fer alguna cosa per impedir-ho. 
Aquí  hi ha dues idees base que són importants : En primer lloc la defensa de l'escola 
pública en aquesta moció. I la segona,  la igualtat d'oportunitats a l'hora de triar escola. 
Si no els defensessin en aquest cas de l’escola Malagrida estaríem d'acord amb una 
institució que clarament és injusta. 
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Pel que fa a la defensa de l'escola pública, agraïm a l’AMPA del Malgarida que 
presenti aquesta moció perquè vetllar pel model educatiu de la ciutat és responsabilitat 
de tothom. 
Amb aquesta moció es defensa no només l'escola pública sinó també un model de 
qualitat en ensenyament. Com tantes altres escoles d'Olot, l’escola Malagrdia ha 
apostat sempre per la qualitat. Pel que fa a la igualtat d'oportunitats, posem de 
manifest que el model educatiu d'Olot és un model d'èxit. Fins al punt que la tasca 
educativa conjunta de totes les escoles de la nostra ciutat ha servit de referència per a 
altres poblacions del nostre entorn. El treball de l'escola pública i de l'escola 
concertada a Olot és exemplar en molts sentits. La nostra ciutat ha estat referent per a 
l'acció duta a terme durant els darrers 20 anys gràcies a tots els agents implicats: 
centres educatius, l'Institut Municipal d'Educació i l'Ajuntament. 
Per aquest motiu, ara no hem de permetre que aquest model d'èxit s'esquerdi perquè 
en depèn un model educatiu equilibrat i la cohesió social de tota la ciutat. En aquest 
sentit, per tal de garantir la igualtat d'oportunitats i el dret de les famílies a triar escola,  
el paper de l'Ajuntament per un costat i el paper del Departament per l'altre és decisiu.  
L'obligació de l'Ajuntament d'Olot és vetllar per tots els centres educatius olotins, per 
igual, tant si són públics, com si són concertats. En el cas que es detecti una situació 
en què no hi ha igualtat d'oportunitats, en què les famílies no tenen el mateix dret 
d'accedir a una escola pública com una concertada que és el que pot estar a punt de 
passar ara és l'Ajuntament que en primera instància ha de fer el que estigui a les 
seves mans per corregir-ho. Després, hi ha El Departament d'Educació que treballa 
per millorar el repartiment d'alumnes entre tots els centres educatius de la ciutat i per 
això, aquest decret d'emissions, conjuntament amb  la nova regulació dels centres 
concertats, pot ser la primera eina per millorar el lliure accés a tothom per escollir 
quina creu que pot ser la millor educació dels seus fills i filles. 
Des d'Esquerra Republicana portem mesos treballant amb la Conselleria i no hem 
obtingut cap resultat més enllà de que si hi ha prou matrícula es produirà el 
desdoblament. Per això, agraïm als mares i pares que elevin les seves queixes i el seu 
descontentament que les portin aquí l'Ajuntament perquè només tindrem forces si fem 
d'això un problema de ciutat. Com a oposició tenim la força que tenim, però, mai 
tindrem la força davant el departament que pot tenir per un alcalde. Per això demanem 
fer una roda de premsa conjunta, de tots els partits polítics, pares i mares, l'equip 
directiu de l'escola per demanar a la conselleria que aquest curs mantingui les dues 
línies en període de preinscripció. Demanem també que des d'alcaldia es proposi una 
reunió amb el conseller i que convoqui totes les forces polítiques, justament per 
visualitzar que aquest problema és un problema de tota la ciutat. 
 Que no quedi cap dubte que tota la força que puguem tenir com a regidors de 
l’oposició hem treballat i seguirem treballant fins l'últim dia perquè no es tanqui el 
període de preinscripció aquesta línia i que demanem la moratòria d'accions fins a la 
publicació del decret d'admissions que esperem que tots els grups polítics també 
recolzin. 
 
Intervé la Sra. Camps. Donar les gràcies a les famílies que sou aquí, per donar força a 
una demanda que estem fent tota la ciutat al Departament d'Educació. Votarem a  
favor de la moció perquè reiterem que el  Departament d'Educació mantingui la 
mateixa oferta que l'any passat i que no es retiri cap línia enlloc. És una oportunitat per 
demanar baixar ràtios a la Conselleria. Per tant, es posicionem al costat de l'Escola 
Malagrida i de totes les escoles d'Olot perquè si l'objectiu és baixar ràtios no 
abaixarem ràtios només de l'Escola Malagrida, sinó a totes les escoles d'Olot. Ens 
agradaria fer una petita consideració al punt número 5 de la Moció on es demana 
impulsar un espai de debat on hi participin tots els agents de la comunitat educativa. 
Aquest espai ja existeix i és el Consell Escolar Municipal. Per tant,  proposem treballar 
aquest tema dins el Consell Escolar Municipal. 
 



Mod ACTS_DP06 

Intervé un representant de les de les sis AMPES de les escoles públiques d’Olot. 
La nostra intenció a l'hora de presentar aquesta moció no és només aconseguir el 
suport verbal i explícit dels diferents grups polítics del consistori, sinó acompanyar 
aquestes intencions i paraules de fets i aconseguir aturar el tancament d'un grup de P3 
d'una escola pública de la ciutat. En primer lloc, ens dirigim a l'equip de govern. Li 
demanem que es posicioni d'una manera ferma en defensa de l'escola pública. Li 
demanem que no acati la decisió del Departament per les conseqüències que pot tenir 
per al futur educatiu de la ciutat. 
Li demanem que més enllà de manifestar reiteradament que ja ha sol·licitat al 
Departament que no volen tancar aquest grup i que proposen una davallada en les 
ràtios a les escoles, que  passi a l'acció i aturi aquesta proposta. Acceptar aquest 
tancament preventiu és acceptar el transvasament d'alumnes de l'escola privada 
concertada i acceptar una mala planificació educativa per als propers anys. Si l'any 
passat va ser possible no remoure aquesta qüestió perquè era un any electoral en què 
les preinscripcions haurien caigut en plena campanya. També ha de ser possible 
aturar- lo enguany a l'espera del nou decret que aprovarà el Departament i que 
permetrà fer una planificació global a la ciutat. Sabem que aquesta planificació no és 
competència municipal i hem sentit la regidora dir ho en diverses ocasions. Hi ha altres 
temes que afecten la ciutat que no són competència exclusiva de l'Ajuntament i 
l'entenen com un problema de ciutat. Per què doncs no entenen també aquesta 
qüestió com un problema de ciutat?  . Acceptar el tancament amb una certa 
connivència i mostrar una actitud més aviat passiva no va d'acord amb les paraules 
que pregonen. En segon lloc, als regidors del grup d'Esquerra Republicana els 
demanen que tornin a parlar amb les instàncies del Departament d'Educació pertinents 
comandat pel seu partit per tal d'aturar aquest tancament. Els demanem que els 
expliquin quina és la casuística particular del cas de l'Escola Malagrida. Situada en 
una zona educativa en què l'oferta i la demanda de places d'escola pública i d'escola 
privada concertada estan completament descompensades. Mentre que s'ofereixen 125 
places d'escola privada concertada, se n'ofereixen 22 de públiques. Mentre que 
l'escola concertada té 26 vacants en aquesta zona. L'escola pública en té 12 a tot Olot. 
L'Escola Malagrida en concret no en té cap.. Com pot ser que es tanqui el grup d'una 
escola que omple en benefici de les que no omplen? Quina és la lògica d'aquesta 
decisió? Aquesta és la política que vostès proposen? Per què no s'espera l'entrada en 
vigor del nou decret d'admissions que permetrà fer una planificació global de les línies 
que s'ofereixen de la ciutat i no ho parcialment com és el que es proposa ara? Ens 
sembla que la situació és clarament injusta i poc equitativa. S'han de poder garantir les 
places públiques i més quan les xifres acompanyen. Traslladin aquestes reflexions als 
responsables del departament una altra vegada i un altre si cal. 
A la resta de grups els demanem que vetllin perquè aquesta moció aprovada, amb tots 
els vots a favor, es compleixi i que no quedi en paper mullat. Una decisió com aquesta 
hipoteca el futur educatiu de la ciutat. Per acabar i com a reflexió final, ens sembla trist 
que les AMPES de les escoles públiques hagin de fer aquest paper en defensa de 
l'escola pública davant de les nostres institucions que haurien de vetllar pel bé comú. 
Però com ja va passar fa dos anys tornem a ser aquí i totes les AMPA de les sis 
escoles públiques representats avui aquí de la ciutat tornarem a ser quan convingui 
per deixar en evidència que no s'ha fet la feina que pertoca i que s'han entomat  la 
responsabilitat a mitges tintes. 
 
Intervé el Sr. Alcalde Prenem nota, no  hi afegiré gaire res més en paraules, ho han dit 
vostès molt bé, volen accions i agafo el  suggeriment del senyor Granados i  demà 
mateix trucaré a la conselleria. Si que voldria aclarir que l’Ajuntament  no acata, 
simplement l'Ajuntament no fa res. El Departament  informe de la línia que pensa 
treure, no demana permís, ni fa la consulta. Al final, es publica una oferta pública de 
línies per part de la Generalitat que serà la que serà i sortirà el mateix dia per tot 
Catalunya.  Però, els asseguro que farem tot el que estigui a les nostres mans i amb 
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tota la contundència possible. Si vostès ens retreuen que hem estat poc contundents 
és perquè els hem traslladat que érem poc contundents però han de saber que  és el 
que hem defensat des del primer dia, perquè ja havíem passat per l’experiència fa dos 
anys. Llavors  el Departament ens va informar de la línia que pensava treure en base a 
unes dades que ens vam creure, però alhora de fer la matrícula aquelles dues línies es 
van omplir sobradament i no es va acabar tancant cap línia. Aquesta vegada, des del 
primer moment vam ser molt clars que no se suprimís cap línia i que l'oferta educativa 
surtis exactament igual que va sortir l'any 2019.  
Tornarem a parlar amb el director territorial o el conseller,  si m’hi volen acompanyar 
els diré el dia i  l'hora. A la nostra ciutat no hi ha una seu del Departament d'Educació, 
com per exemple pot passar a Girona, on demà hi haurà un concentració davant del 
Departament que és qui pren la decisió, per part d’una escola de Girona que es troba 
en la mateixa situació que l’Escola Malagrida. 
Nosaltres podem insistir, podem resignar-nos, podem ser més bel·ligerants, podem ser 
més contundents, però, m’han de conèixer i saben que els mestres de les escoles 
públiques són personal del Departament d'Educació i que la decisió final la tindrà el 
Departament d'Educació, per molt que nosaltres ens hi oposem molt contundentment.  
Però ho farem, continuarem lluitant perquè aquesta oferta educativa surti exactament 
igual que l'any anterior. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

4. - JUNTA GOVERN 
 

S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
 

5.1. - DONAR COMPTE DEL INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I DELS SEUS ORGANISMES 

AUTÒNOMS PER A L'ANY 2020 
 
Núm. de referència : X2020005891     
Núm. expedient: RH132020000018 

 
El Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener, pel que s’aproven mesures urgents en matèria 
de retribucions en l’àmbit del sector públic estableix: 
 

• Article 3.Dos: En l’any 2020, les retribucions del personal del servei públic no podrà 
experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 
de desembre de 2019, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la 
comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del 
mateix.  

• Article 3. Cinc: Els funcionaris als que resulta d’aplicació l’article 76 del Text Refós 
de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en els termes de la 
disposició addicional quarta de l’EBEP o de les Lleis de Funció Pública dictades en 
desenvolupament d’aquell, percebran, en concepte de sou i triennis, en les 
nòmines ordinàries de gener a desembre de 2020, les quanties referides a dotze 
mensualitats que es recullen en el Reial Decret Llei 2/2020. En cada una de les 
pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre de 2020, en concepte de 
sou i triennis, els imports que es recullen al Reial Decret Llei 2/2020. 
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• Article 3.Set: Allò disposat en els apartats anteriors s’ha d’entendre sense perjudici 
de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre 
d’efectius assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats 
al mateix. 

• Disposició transitòria tercera: els increments retributius contemplats en la norma 
tindran efectes econòmics des de l’1 de gener de 2020. 

 
Atès que hi ha crèdit pressupostari suficient en el pressupost de l’Ajuntament d’Olot i dels 
seus organismes autònoms per a l’any 2020 per fer front al increment retributiu que 
disposa el Reial Decret Llei 2/2020, de 21 de gener. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
DONAR COMPTE que el increment de retribucions del personal municipal de l’Ajuntament 
d’Olot i dels seus organismes autònoms per a l’any 2020 serà del 2 per cent respecte de 
les retribucions vigents a 31 de desembre de 2019, amb efectes econòmics des de l’1 de 
gener de 2020. 
 
 

Intervé la Sra. Francés. El 21 de gener el Govern va aprovar el reial decret llei del 
2/2020 pel que s'aproven mesures urgents en matèria de retribucions en l'àmbit del 
sector públic. Segons aquest reial decret els salaris dels empleats públics poden 
incrementar-se un 2 per cent aquest any 2020. Per tant, aquest mes de febrer els 
treballadors de l’Ajuntament  i dels organismes autònoms es veuran incrementats amb 
aquest 2 per cent en la seva nòmina i ho fem de caràcter retroactiu des del mes de 
gener.  
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
 

6.1. - APROVAR L'AMORTITZACIÓ DEL LLOC DE TREBALL DE 
VICESECRETARIA 

 
Núm. de referència: X2020005922     
Núm. expedient: RH122020000008 
 
 
Atès que a la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot aprovada en el Ple Municipal 
de data 22 de novembre de 2018 consta a amortitzar el lloc de treball de 
Vicesecretaria. 
 
En tant que en el municipi d’Olot el lloc de treball de Vicesecretaria no és de caràcter 
obligatori i no requeriria que la seva provisió fos per part de funcionaris d’habilitació 
nacional segons el Reial Decret 128/2018 d’11 de març pel que es regula el règim 
jurídic dels funcionaris d’Administració Locals amb habilitació de caràcter nacional, el 
lloc de treball de Vicesecretaria de l’Ajuntament d’Olot tindrà la catalogació com a lloc 
de col·laboració segons regula l’article 15 de la referida normativa. 
 
En tal que el lloc de treball de Vicesecretaria està vacant des del 2 d’octubre de 2016 i 
per tant no cal garantir la permanència a cap titular. 
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Per tal que el lloc de treball de Vicesecretaria no es relacioni en cap concurs de 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració Local amb 
habilitació de caràcter nacional, és necessari l’acord d’amortització del lloc.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- APROVAR l’amortització del lloc de treball de Vicesecretaria de classe 1a de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Segon.- Realitzar els tràmits necessaris per suprimir aquest lloc de treball i aconseguir 
que no es relacioni en cap concurs de provisió de llocs de treball reservats a 
funcionaris de l’Administració Local amb habilitació de caràcter nacional. 
 
Intervé la Sra. Francés . Es proposa aprovar l'amortització del lloc de treball de 
vicesecretària. Aquesta és una plaça d’habilitat de caràcter nacional i l'Ajuntament no 
en pot disposar com vulgui, sinó que és l'Estat qui s'encarrega del concurs per cobrir 
aquesta plaça mentre se no s’amortitzi. Aquest lloc de treball de secretari ha estat 
vacant des del dia 2 d'octubre del 2016 i no és obligatori  pel nombre d'habitants que 
tenim a Olot.  
 

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

7.1. - DONAR COMPTE DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL 
D'HABITANTS A 01 DE GENER DE 2019. 

 
 
Núm. de referència : X2019012799     
Núm. expedient: ES992019000175 

 
 
Confeccionat l’expedient de rectificació del Padró municipal d’habitants, referit a l’1 de 
gener de 2019, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el període 
comprès entre l’1 de gener de 2018 i l’1 de gener de 2019, de conformitat amb el que 
estableix la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaria, per la qual es 
disposa la publicació de la Resolució de data 25 d’octubre de 2005 de la Presidenta de 
l’Instituto Nacional de Estadística i del Director general de l’Administració Local, per la 
qual es dicten instruccions tècniques als ajuntaments sobre la revisió anual del padró 
municipal i sobre el procediment d’obtenció de la proposta de xifres oficials de 
població. 
 
Per tot l’anterior, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el 
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent 
acord: 
 
DONAR COMPTE de la rectificació del Padró municipal d’habitants, amb referència a 
l’1 de gener de 2019 formada pels resums numèrics generals d’altes, baixes i 
modificacions produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener de 2018 i l’1 de 
gener de 2019, amb les següents dades: 
 

• Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2018: 34.486 
habitants (aprovat per RD 1458/2018, de 14 de desembre, publicat al BOE 
núm.314 de 29 de desembre 
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ALTES....................................................................................................... +2.378 

Altes per naixement.................................................................................. 300 

Altes per canvi de residència..................................................................... 2.069 

• Procedents d’un altre municipi de l’Estat...................................... 1.320 

• Procedents de l’estranger............................................................. 749 

Altes per omissió....................................................................................... 9 

BAIXES..................................................................................................... -1.554 

Baixes per defunció................................................................................... 381 

Baixes per canvi de residència.................................................................. 1.142 

• Amb destí a un altre municipi de l’Estat........................................ 966 

• Amb destí a l’estranger................................................................. 176 

Baixes per duplicitat................................................................................... 3 

Baixes per caducitat de la inscripció padronal........................................... 28 

MODIFICACIONS...................................................................................... 4.347 

Canvis de domicili...................................................................................... 1.888 

Modificacions de dades personals............................................................. 1.506 

Modificacions de dades territorials............................................................ 435 

Renovacions de la inscripció padronal...................................................... 375 

Confirmacions de la residència.................................................................. 143 

INCIDÈNCIES............................................................................................ -82 

Pendents de renovar a 01/01/2019 però baixa per caducitat durant el 
2018 i que no s’ha computat a la xifra oficial de població......................... 

44 

Pendents de confirmar a 01/01/2019 no computats a la xifra oficial de 
població...................................................................................................... 

38 

 
 

• Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2019: 35.228 
habitants (aprovat per RD 743/2019, de 20 de desembre, publicat al BOE 
núm.311 de 27 de desembre). 
  

El creixement positiu de la població produït entre l’1 de gener de 2018 i l’1 de gener de 
2019 és de +742 habitants. 
 
Intervé la Sra. Francés. Es proposa donar compte de la rectificació del padró municipal 
d'habitants a 1 de gener de 2019.  Una vegada s'aprova la xifra oficial pel govern 
espanyol a data 1 de gener del 2019,  es tracte de  rectificar tots els moviments  que hi 
han hagut des de l'última data aprovada a 9 de gener del 2018 fins a 1 de gener del 
2019. Tant poden ser altes per naixements o per canvi de residencia, baixes per 
defuncions o canvis de residència, és a dir tots els moviments que hi ha hagut al padró 
Municipal. 
Si que m'agradaria ha afegir que el creixement del 2018 a 2019 ha estat d’uns 742 
habitants. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És un creixement molt significatiu. 
 
Intervé la Sra. Roca. A la junta de portaveus va sortir el dubte d’una població fluctuant 
de 1500 persones que ens agradaria saber com els comptabilitzem.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. No ho sabem. Les persones responsables del padró amb la seva 
llarga experiència intueixen, a partir dels moviments: que hi ha ciutats amb més gent 
empadronada que no pas que hi viuen, com per exemple els pobles de la costa. On hi 
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ha persones que si empadronen perquè hi tenen la segona residència. I d’altres 
ciutats, on hi ha més gent que hi viu que no pas empadronada. Olot pertanyem en 
aquest segon grup. La xifra de població de 2019 és de 35.228 habitants però parlant 
amb la responsable del padró probablement les persones que acaben vivint a la nostra 
ciutat siguin entre 36.500 i 37.000. En tot cas ho vaig comentar de manera informal a 
la Junta de Portaveus, no pensava que sortís en el Ple i no sabria dir-li a partir de 
quines intuïcions prenen aquesta decisió, però si no estant empadronades tampoc 
podem donar per bo que estiguin empadronades. Remarcar que est tracte d’un 
creixement significatiu 742 persones en un any, que en una ciutat de 35.000 habitant, 
són moltes persones empadronades noves. 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 

 
8.1. - DONAR COMPTE DE LES OPERACIONS DE TRESORERIA PER A 

L'EXERCICI 2020 
 
 
Núm. de referència : X2020006614     
Núm. expedient: CPG52020000001 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de les operacions de Tresoreria ( pòlisses de crèdit ) 
contractades amb el “BBVA” i amb “CaixaBank” per un import de 2.000.000,00 euros 
de límit en cada cas, amb les condicions que figuren en els Decrets d’aprovació que 
s’acompanyen a l’expedient. 
 
 
Intervé Sra. Torras . Donem compte de les pòlisses de crèdit contractades amb el 
BBVA i amb CAIXABANK per un import de 2.000.000€ cada una per atendre com cada 
any la Tresoreria corrent . Hem contractat aquestes pòlisses amb condicions molt 
favorables tenint en compte el tipus de mercat i la prudència financera que fa que 
siguin gairebé sense cost. El plaç es d’un any i que quedin amoartizades a 31 de 
desembre. Pel que fa a la pòlissa amb CAIXABANK, interès variable amb Euríbor a 3 
mesos +0,35,(en aquests moments el resultat es cero) comissió de no disponibilitat 
0,015% trimestral, i sense comissions d’obertura ni d’estudi. I amb el BBVA , 
contractem un interès fixe del 0,00%,comissió de no disponibilitat del 0,025% 
trimestral, comissió d’obertura 0,010% i 0,00% de comissió d’estudi. 
 
 
Intervé el Sr. Mir. Comparativament amb anys anteriors, el fet de posar una Tarifa 
Plana per l’IBIha afectat l'import de les pòlisses? .  
 
Intervé la Sra. Torras. En principi, no ha afectat. Només va afectar l'import de les 
pòlisses quan varen optar per fer un 60 - 40 en el pagament de l’IBI.  
 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
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9.1. - APROVAR DEFINITIVAMENT EL PRESSUPOST GENERAL DE LA 
CORPORACIÓ PER A 2020 

 
 
 
Núm. de referència : X2020006618     
Núm. expedient: CPG52020000002 

 
Atès que en el període d’exposició pública inicial del pressupost general de la 
Corporació per a l’any 2020, aprovat en sessió plenària de 20 de desembre de 2019, i 
publicat en el BOP en data 16 de gener de 2020, s’ha presentat una al·legació amb 
registre d’entrada E2020002248, de 5 de febrer de 2020, que qüestiona el fet que no 
s’hagi pressupostat una expectativa de dret pendent de resolució judicial ferma, tal 
com consta en documentació annexa a l’expedient. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Desestimar l’al·legació presentada per la titular del NIF. xxxx segons consta 
en els antecedents exposats donat que el motiu al·legat fa referència a una resolució 
judicial que encara no adquirit fermesa. 
 
Segon.- Aprovar definitivament el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 
2020 i procedir a la seva publicació en el BOP. 
 
Operació Referència Tipus  Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

0  Despeses  99999 37914595.48 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Intervé la Sra. Torras. Atès que una vegada publicat en el BOP el pressupost que es 
va aprovar en sessió plenària de 20 de desembre del 2019, s’ha presentat una 
al·legació en temps i forma que qüestiona el fet que no s’hagi pressupostat una 
expectativa de dret pendent de resolució judicial ferma. Per tant, com que està 
pendent de resolució judicial ferma  desestimem aquesta  l’al·legació presentada i 
aprovem definitivament el pressupost general de la Corporació per a l’exercici 2020 i 
procedir a la seva publicació en el BOP. 
 
Intervé la Sra. Roca. Per  coherència votarem en contra com van fer en els 
pressupostos. 
 
Intervé el Sr. Mir. Votarem en contra com ja vam fer en el debat de pressupostos.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. També votarem en contra com vam fer en el debat de 
pressupostos. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 11 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts) i 10 en 
contra (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP) 
 
 
 
 
 
 
 



Mod ACTS_DP06 

10.1. - APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ EN MATERIA TRIBUTÀRIA 
ENTRE L'AGÈNCIA TRIBUTÀRIA DE CATALUNYA I L'AJUNTAMENT D'OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2020006668     
Núm. expedient: GENE2020000005 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Aprovar el conveni de col·laboració en matèria Tributària entre l’agència Tributària 
de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot. 
 
2.- Facultar a l’Alcalde per a proposar els membres de l’Ajuntament que han de formar 
part de la Comissió de seguiment que es preveu a l’article 7 de l’esmentat conveni. 
 
3..- Delegar a la Comissió de seguiment la decisió sobre les actuacions que es puguin 
desenvolupar en el marc del conveni subscrit, tant a nivell d’informació com de 
temporalitat.  
 
 

Intervé la Sra. Torras. Portem aprovació el conveni de col·laboració en matèria 
tributària entre l’agencia tributària de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot. Aquest és un 
conveni únicament de col·laboració i que està de moment en fase embrionària. El 19 
de setembre del 2012 es va signar el conveni marc amb les diputacions i ara es fa 
extensiu als Ajuntaments. Amb la signatura del conveni facultem a l’Alcalde per 
proposar els membres de l’Ajuntament que han de formar part de la Comissió de 
seguiment .Aquesta comissió estarà integrada de forma peritaria per quatre 
representants dels ens signants . Es delegarà a la Comissió de seguiment la decisió 
sobre les actuacions que es puguin desenvolupar en el marc del conveni subscrit . Els 
objectius en una primera fase; és l’intercanvi d’informació de caràcter tributari amb la 
finalitat de detectar incompliments de les obligacions fiscals. En una segona fase , és 
desplegar la cooperació en matèria de recaptació. I en una tercera fase, és desplegar 
una finestreta tributaria única que faciliti les gestions tributaries als ciutadans, 
empreses i entitats. D’aquest conveni no es deriven obligacions de contingut econòmic 
per cap de les parts signants. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Fa temps vam  aprovar una moció relacionada que començaríem 
a pagar els tributs a  l'Agència Tributària catalana de Catalunya. Estem a 2020 i tot just 
aprovem un conveni de col·laboració per intentar pagar i fer una finestreta única. 
Creiem que anem molt a poc a poc, és un primer pas molt incipient però hi votarem a 
favor. 
 
Intervé el Sr. Mir. Ens abstindrem perquè no veiem l'avantatge que això suposarà. Si 
en un futur això va avançant hi tindrà el nostre suport.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Votarem a favor perquè de fet tot allò que puguem conveniar 
i que ens faciliti totes les relacions possibles amb l'Agència Tributària ha de ser sempre 
positiu i per tant tenir un conveni de col·laboració amb l'Agència tributària ha de  sumar 
per anar  progressant en aquesta col·laboració. I tant de bo poguéssim fer passos molt 
més grans. 
 
Intervé la Sra. Torra. És veritat que es va fer aquesta moció i nosaltres el que fèiem 
amb l'Agència Catalana només era ingressar l'import de l'IRPF però només servia de 
pont. Llavors ells tenien l’obligació de traspassar-ho dins termini a l’Estatal. És un pas 
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molt important que aquest conveni es faci extensiu i que tots els ajuntaments s'hi vagin 
sumant.   
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 18 vots a favor (11 JxCAT-Junts,5 ERC i 2 
CUP) i 3 abstencions (PSC). 
 
 

11.1. - PATRIMONI.- PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A LA CESSIÓ 
D’UN SOLAR A FAVOR DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, AMB DESTÍ A LA 

CONSTRUCCIÓ DEL NOU CAP DE SANT MIQUEL 
 
Núm. de referència : X2017016103     
Núm. expedient: URG42017000004 

 
En acord del Ple de la Corporació del dia 24 de gener de 2019, es va aprovar d’iniciar 
expedient de cessió gratuïta a favor del Servei Català de la Salut, el domini de dues 
finques inscrites en l’Inventari de Béns del Municipi com a béns patrimonials, la 
primera, finca registral número 12490 del tom 927, llibre 290, foli 60 del Registre de la 
Propietat d’Olot, amb  referència cadastral 8509511DG5780N0001KB, i la segona, 
finca registral número 6000 del tom 1747, llibre 758, foli 125 del Registre de la 
Propietat d’Olot, amb referència cadastral 8509512DG5780N0001RB. 
 
El destí és el de construcció i posada en funcionament d’un centre d’atenció primària, 
amb les següents condicions: 
 

• Si la finca cedida no es destina a la finalitat esmentada en el termini 5 anys o 
deixa de destinar-se a dita finalitat dins dels 30 anys següents, el bé objecte de 
cessió revertirà automàticament de ple dret a favor de l’Ajuntament cedent, en 
els termes que resulten de l’article 50  del Decret 336/1988, de 17 d’octubre, 
pel qual s’aprova el Reglament del Patrimoni dels ens Locals (DOGC núm. 
1076, de 2.12.1988). 

 

• La construcció del centre a que fa referència els presents acords podrà ser duta 
a terme pel propi cessionari o per un tercer mitjançant qualsevol negoci jurídic. 

 

• El bé està qualificat com a bé patrimonial afecta a equipament sociosanitari en 
l’inventari de l’ens local. 

 

• El terreny objecte de cessió és apte per al seu destí com a centre d’atenció 
primària i compta amb abastament d’aigua, evacuació d’aigües, 
subministrament d’energia elèctrica amb la potència suficient per a l’execució 
de l’obra i el posterior funcionament, així com amb la instal·lació d’una estació 
transformadora d’energia -en el supòsit de ser necessari-, i els carrers que 
donen davant el solar són convenientment urbanitzats, 

 

• La parcel·la que es cedeix té la qualificació urbanística adequada per a l’ús o 
finalitat prevista. 

 

• Tots els impostos i taxes derivats de la construcció, instal·lació i obres del nou 
hospital gaudiran de les exempcions i bonificacions previstes en el Reial Decret 
Legislatiu 2/2004 de 5 de març, per qual s’aprova el text refós de la Llei 
Reguladora de les Hisendes Locals, i en les Ordenances Fiscals Municipals. 
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Es va sotmetre l’expedient al tràmit d’informació al públic per un termini de 30 dies 
hàbils, mitjançant inserció d’anunci al Butlletí oficial de la província de Girona i al Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya. El citat anunci va sortir publicat en el BOP del 
dia 18 de març de 2019 i en el DOGC del dia 19 de març de 2019. 
 
El dia 13 de maig de 2019, el Pla va convalidar l’anterior acord de la Junta de Govern 
Local del dia 9 de maig de 2019 mitjançant el que es donava per definitivament 
aprovat l’expedient de cessió gratuïta.  

 
En escrit signat el dia 31 d’octubre de 2019 del Servei Català de la Salut, s’indica que 
a instàncies dels tècnics del citat Servei, sobre idoneïtat del solar ofert per l’ajuntament 
d’Olot per a la construcció del CAP Olot 2 , la finca que serveix per als fins expressats 
és una de les dues que inicialment es varen ofertar. En concret, la parcel·la escollida 
pel Servei Català de la Salut és la situada al número 10 del carrer Rei Martí l’Humà, 
que és la senyalada com a número 1 en l’acord del Ple de la Corporació del dia 24 de 
gener de 2019. Ens indiquen tanmateix, que no resulta necessària la cessió de l’altra 
parcel·la, la situada al carrer Abat Racimir, 34.  
 
Per tot l’anterior, el President de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la cessió de la finca senyalada de número 1 en l’anterior acord del 
Ple de la Corporació de data 24 de gener de 2019, que es descriu així: 
 
“URBANA: Porció de terreny situat en terme d’aquesta ciutat, de procedència de la 
finca anomenada Camp Fonoll, de sis cents quaranta–set metres, vint-i-sis decímetres 
quadrats, limita: a Sud, en  línia de setze metres, setanta centímetres, amb el carrer 
Rei Martí l’Humà; a Oest, en línia de trenta quatre metres,  vint centímetres, amb 
carrer en projecte; a Nord, en línia de vint-i-un metres, quaranta centímetres, amb la 
finca de Maria Pujolar; i a Est, en línia trencada, amb finca de Maria Pujolar.  
 
REFERÈNCIA CADASTRAL:  
 
Te la referència cadastral 8509511DG5780N0001KB. 
 
INSCRIPCIÓ: 
 
Constitueix la número 12490 del tom 927, llibre 290, foli 60 del Registre de la Propietat 
d’Olot. 
 
CÀRREGUES I GRAVÀMENS: 
 
Lliure de càrregues i de gravàmens. 
 
Segon.- Ratificar la resta de contingut dels acords del Ple de la Corporació de 24 de 
gener i 13 de maig de 2019, en relació a les condicions de la cessió.  
 
Intervé el Sr. Güell. Es tractaria d’adoptar un acord per  la cessió d'un solar a favor de 
la Departament de Salut per la construcció d'un nou CAP al barri de Sant Miquel (CAP 
Olot nº2). Es portaria a la consideració de les dues parcel·les que havia adquirit 
anteriorment  l’Ajuntament, la cessió de la finca del c. Rei Martí l’humà, núm.10 per la 
construcció d’aquest nou equipament. 
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La  finca que es troba al c. Abat Racimir, núm.34  és la  finca que posteriorment,  un 
cop acabada la construcció del CAP, l’Ajuntament d'Olot urbanitzaria d'acord amb el 
projecte del  Servei Català de la Salut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens podria informar de què es tractaria aquest projecte 
constructiu del CAP de Sant Miquel i preguntar si se sap la data d’inici d’obra i termini 
execució. 
 
Intervé el Sr. Guix. Votarem a favor, perquè és un tema important per a la ciutat que ja 
fa temps que reivindiquem.  És un bon primer pas, per  passar al segon i que el 
Departament de Salut encarregui el projecte executiu per fer aquest nou CAP Sant 
Miquel i posteriorment nosaltres puguem encarregar el projecte de l'aparcament del 
solar que queda. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. El dubte que tenim és si el solar que queda és per un 
aparcament. 
 
Intervé el Sr. Güell.  En quan el termini,  ja es té una dotació pressupostària i s’està en 
la fase  de redacció del plec de condicions per a l'adjudicació de la redacció del 
projecte constructiu. No  m'atreveixo a donar un termini exacte perquè en aquests 
procediments a vegades surten imprevistos però comptem a partir d’un any i mig. Pel 
que fa el projecte constructiu, el Departament de Salut va considerar que la parcel.la 
més idònia per la construcció del CAP era la més propera a la Plaça Sant Miquel per 
motius de visibilitat i accessibilitat. Pel que fa l’altra parcel·la és l'Ajuntament qui té la 
responsabilitat en la seva urbanització. En funció del projecte guanyador faríem el 
projecte d'urbanització perquè tingui una coherència arquitectònica amb aquest 
projecte. 
Per tant,  serà en aquell moment que redactarem un Pla d’Urbanització per 
consensuar com han d’anar els aparcaments, si ha d'haver- hi una zona de repòs,  una 
zona enjardinada, etc. Però en tot cas no ha de ser un espai ocupat exclusivament per 
cotxes, tenint en compte que el CAP tindrà uns horaris d'atenció i hi haurà uns dies a 
la setmana que aquest espai estarà desocupat perquè són festius que el CAP i tindrà 
uns serveis mínims. Aquest aspecte també figura en el PIAM i és interessant que el 
barri Sant Miquel disposi d’aquest espais per  l’ús del barri. 
En aquest punt els varen demanar que l'equipament tingués entrada des de la mateixa 
parcel·la veïna. És a dir que no només tingui accés des de des de la vorera sinó 
perquè l'edifici tingui un cert protagonisme en el barri pogués tenir una entrada des 
d'aquest espai lliure. 
 
Intervé el Sr. Guix. És important que l'equip redactor del projecte valori que és un 
equipament molt important per la ciutat i que està ubicat en un barri amb interès social 
i ens agradaria participar-hi. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El resum seria que l’Ajuntament ha proporcionat al Departament 
els terrenys on construiran el nou centre d'atenció primària que la ciutat necessita,  
però les obres d'urbanització hauran d'anar a compte de la ciutat.  
És un projecte important per a la ciutat,  important per al barri de Sant Miquel i voldria 
acabar la meva intervenció donar-li des de la distància l’agraïment de la ciutat al 
conseller Comín que va ser qui ens va desencallar aquest projecte. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat dels assistents 
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12.1. - CARRER VOLCÀ MONTCAL, 19.- PROPOSANT ACORD RELATIU A 
L'ADQUISICIÓ DE LA FINCA A TÍTOL D'EXPROPIACIÓ 

 
 
Núm. de referència : X2020006606     
Núm. expedient: URG42020000001 

 
El Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la 
Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió del 18 de juny de 2003 i publicat 
en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 2004, qualifica la 
finca que és objecte del present expedient com a equipament escolar, guarderia, amb 
la clau 4.1.a., i  delimita un polígon d’actuació urbanística anomenat P.A.09.01 Vial 
Sant  Jordi – Volcà Montcal, amb l’objecte de procedir a l’obtenció dels terrenys 
afectats. 
 
L’àmbit del polígon és discontinu, afectant a les parcel·les cadastrals números 
8397207DG5689N0001LU, del carrer Volcà Montcal 25, 8397206DG5689N0001PU, 
del carrer Volcà Montcal 29 i  8297201DG5689N0001LU, de l’avinguda Sant Jordi, 63. 
 
Totes les parcel·les són urbanitzades i es pretén adjudicar als propietaris de les 
parcel·les afectades com a equipament, amb l’entrega de parcel·les qualificades amb 
la clau 12. 4, incloses dins l’àmbit poligonal esmentat. Aquest polígon d’actuació és de 
dificultosa execució, donat que la configuració física de parcel·la de l’ajuntament 
(desnivell i basalt) altera la viabilitat econòmica de la reparcel·lació plantejada, i no 
permet compensar adequadament a tots els propietaris afectats. 
 
En converses efectuades amb els propietaris de  les parcel·les qualificades com 
d’equipament, s’ha arribat a la conclusió que no estaven d’acord amb la descrita 
adjudicació de finques i per part de les persones propietàries d’una d’elles, s’ha 
presentat una oferta de justpreuament que és objecte del present informe. 
 
Per tal de facilitar la gestió urbanística i atès que l'aprovació dels plans porta implícita 
la declaració d'utilitat pública i la necessitat d'ocupació dels terrenys i edificis que s'hi 
citen a efectes de la seva expropiació forçosa, d’acord a l’establert a l’article 103 del 
Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
d’urbanisme (DOGC núm. 4.436-28/07/2005) i atès que els propietaris dels béns 
immobles afectats accepten com a preu just, per tots els conceptes, la següent 
quantitat total: CENT VINT MIL EUROS (120.000 €) (és inclòs el premi d’afecció i 
interessos legals corresponents). 
 
Atès que existeix consignació pressupostària per a l'expropiació de referència a la 
partida  20.140.151.609.02 (expropiació i adquisició d’equipaments). 
 
Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de 
desembre de 1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d'abril de 1957; 94 del Reial decret 
legislatiu 781/1986, de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions 
legals vigents en matèria de règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d'abril, 
municipal i de règim local de Catalunya,  
 
Vist el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa i vist l’expedient 
administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió informativa del 
Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Constatar el fet de la declaració implícita d'utilitat pública a l'efecte d'ocupació 
dels béns per l'aprovació del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat 
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definitivament per la Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de 
juny de 2003, en relació a les finques objecte del present expedient: 
 
URBANA: FINCA NÚMERO DINOU: Indivisible. Solar en terme d’Olot de quatre cents 
setanta-cinc metres quadrats, corresponent a la parcel·la 7 de l’illa 4. Linda: Nord-est, 
en línia de dinou metres, amb l’Avinguda Verge de Montserrat; a Sud-est, en línia de 
vint-i-un metres, cinquanta centímetres, con la parcel·la 1 de l’illa 4 i en una línia de 
tres metres, cinquanta centímetres con la parcel·la 2 de l’illa 4; a Sud-oest, en una línia 
de dinou metros, amb la parcel·la 6 de l’illa 4; a Nord-oest, en línia de vint-i-cinc 
metres, amb el carrer Esteve Paluzie Mayola. 
 
És la número 17093 inscrita al Tom 1157, llibre 418, foli 89 del Registre de la Propietat 
d’Olot, en la que hi figura lliure de càrregues i de gravàmens. 
 
Pertany per iguals meitats indivises, al senyor xxxx, major d’edat, amb DNI número 
xxxx i la senyora xxxx, major d’edat, amb DNI número xxxx, veïns d’aquesta, amb 
domicili al carrer Notari Closells, 5, 1er pis, segona porta, per adjudicació en 
reparcel·lació, segons escriptura autoritzada pel Notari d’Olot xxxx el dos de setembre 
de mil nou cents vuitanta-set.  
 
Es correspon amb la parcel·la cadastral número 8397207DG5689N0001LU, situada al 
carrer Volcà Montcal 25. 
 
AFECTACIÓ URBANISTICA:  
 
Es troba afectada com a equipament pel vigent Pla general d’Olot, aprovat 
definitivament per la Comissió provincial d’urbanisme el 18 de febrer de 1982 (DOGC 
11de març de 1982) i també pel Pla especial d’ordenació del parc urbà de Sant Roc, 
aprovat definitivament per la Comissió d’Urbanisme de Girona en sessió celebrada el 
dia 31 d’octubre de 2001 (DOGC 24 de gener de 2002). 
 
PAGAMENT: 
 
L’import del justpreuament és de CENT VINT MIL EUROS (120.000 €) (és inclòs el 
premi d’afecció, interessos legals i de demora corresponents), que es farà efectiu de la 
següent forma:  
Un primer pagament en el present exercici, d’import 50.000 euros. 
Un segon pagament a l’exercici de 2021, d’import 40.000 euros. 
Un tercer pagament a l’exercici de 2022, d’import 30.000 euros. 
 
Segon.- Declarar la necessitat d'ocupació de la finca descrita, afectada per l'execució 
del Pla d’ordenació urbanística municipal, (POUM), aprovat definitivament per la 
Comissió territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 18 de juny de 2003. 
 
Tercer.-  Resoldre per avinença, aprovant el document adjunt, l’expropiació de la finca 
registral número 17093 inscrita al Tom 1157, llibre 418, foli 89 del Registre de la 
Propietat d’Olot, en la que hi figura lliure de càrregues i de gravàmens, fixant com a 
justpreuament l’import de CENT VINT MIL EUROS (120.000 €) incloent-se el premi 
d’afecció. 
 
Cinquè.- Satisfer l’import de 50.000 euros a favor del senyor xxxx, major d’edat, amb 
DNI número xxxx i la senyora xxxx, major d’edat, amb DNI número xxxx amb la 
proporció del 50% a cadascú i amb càrrec a la partida: 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200240  Despese 20140  151  60902 50000 EXPROPIACIO I ADQUISICIO 140 999 999 065 999 999 



Mod ACTS_DP06 

s D'EQUIPAMENTS 

 

 

 
Sisè.- Exposar al públic l’expedient pel termini d’un mes, i transcorregut aquest, pel 
cas de no presentar-se al·legacions, es donarà per definitivament acabat l'expedient 
expropiatori a que s'ha fet referència, procedint a l'ocupació de la finca esmentada. 
 
Setè.- Facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris 
per a la formalització dels precedents acords.  
 
 
Intervé el Sr. Güell. Es tractaria d'un acord relatiu a l'adquisició d'una finca a títol 
expropietori. El planejament urbanístic d'Olot l'any 2003 va determinar que en el carrer 
en el carrer Montcal dues parcel·les de dos propietaris diferents es va qualificar com a 
equipament escolar. Posteriorment es va considerar que la ubicació més adequada 
per construir una escola bressol seria una altra, al camí de la creu que és on 
actualment hi ha l'escola bressol.  
A dia d’avui, aquestes dues parcel·les continuen es estan qualificades com 
equipament i un dels propietaris ha reclamat la compensació amb una altra parcel·la 
que en el polígon d'actuació ja determina quin hauria de ser, però un cop hem mirat la 
compensació a través d'una altra parcel·la que està en aquest polígon d'actuació els 
valors són completament diferents. La parcel·la on havia d'anar a l'equipament es 
completament plana i l'altra és una és una parcel·la amb més metres més i situada en 
un rost  i per tant hi ha una gran diferència de preu. 
S’ha negociat que en comptes de fer aquesta permuta d'una parcel·la per un altre dins 
d'aquest polígon d'actuació, es proposa procedir a una expropiació.  La qual cosa és 
un avantatge perquè ens permetrà mantenir una parcel·la de titularitat municipal que 
pot anar destinada per exemple a habitatge i  no caldrà fer aquesta operació de 
permuta tal i com proposava el POUM.  
 
Intervé Sra. Roca. Si ens podria aclarir si aquest nou us seria habitatge públic o privat. 
 
Intervé el Sr. Guix. El Pla General ja preveu que hi hagi una sèrie de solars que passin 
a ser municipals ja sigui per equipaments, zones verdes, per carrers, etc. I 
l'Ajuntament  té l’obligació d’anar comprant aquest tipus aquests solars, però en tot cas 
no veiem clar l’ús  que se li donaria però  si realment va per aquest habitatge públic i 
social ho votaríem a favor. 
 
Intervé el Sr. Quintana.   Quin és el motiu de fer-ho ara, quin és el projecte que tenen 
per aquesta parcel·la i  quin preu final té?  
 
Intervé el Sr. Güell.. En el moment que l’Ajuntament adquireix aquestes parcel·les han 
de ser d’habitatge de promoció pública perquè com a Ajuntament no podem fer 
promoció d'habitatge lliure. Pel que fa l'import és una valoració que han fet els Taxador 
de la casa i que conté tots els paràmetres que indica la llei i la valor en 120.000 euros. 
El motiu per què es fa ara és perquè el propietat ho ha exigit i el POUM li atorga 
aquest reconeixement. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És un dret que tenia de fa anys i s’havia d’arreglar. El pagament 
es farà el pagament a través d'una plurianual durant tres anys (2020-2021-2022).  
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 14 vots a favor (11 JxCAT-Junts,3 PSC)  i 
7 abstencions (5 ERC i 2 CUP). 
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14.1. - MOCIO EURAM GARROTXA PER DE,AMAR DESENVOLUPAR LA 
VARIANT D'OLOT AMB INDEPENDÈNCIA DE LA VARIANT DE LES PRESES I 

VALL D'EN BAS 
 
 
El representant d’EURAM Garrotxa per un impediment no pot assistir a la sessió del 
Ple i s’acorda deixar sobre la taula aquest punt i es portaria aprovació en un proper Ple 
 
 
15.1. - MOCIO GRUP CUP EN SUPORT A LA JORNADA DE LLUITA DEL PROPER 

8 DE MARÇ 2020 
 
 
Núm. de referència : X2020006628     
Núm. expedient: SG022020000007 

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

El 8 de març se celebra la Diada Internacional de les dones treballadores, una 
jornada que expressa la lluita de milions de dones que no tenen res més que el 
seu treball com a mitjà de vida. Entenem aquesta jornada com una eina de 
demostració de força i resposta col·lectiva, per reivindicar que, davant un 
sistema que ataca sistemàticament la vida, nosaltres apostem per un 
feminisme per canviar-ho tot, de baix a dalt. Hem estat el conjunt de dones de 
les classes populars les que històricament hem mantingut viva la flama de la 
dignitat, la lluita contra l'explotació capitalista, patriarcal i racista, aquella que 
ens nega el dret a una vida digna i a una sobirania plena com a dones, tant als 
Països Catalans com arreu del món. 

La divisió sexual del treball provoca que totes les tasques de la llar i les tasques 
de reproducció i de cura que realitzem les dones, pràcticament en solitari, no 
tinguin valor reconegut, ni econòmic, ni social, ni institucional, tot i ser tasques 
imprescindibles per garantir el manteniment de la vida. 

Hem estat les dones les que hem sofert la cara més dura de la crisi, retallades 
de pensions, educació, sanitat, no implementació de la llei de dependència, 
regressió en drets socials. Mentre l'estat i les empreses es beneficien de tot 
aquest treball invisibilitzat i imprescindible. 

Com a treballadores hem de patir també l'explotació a la feina i, encara més, si 
aquesta està associada al paper de cuidadores que el capitalisme patriarcal ha 
destinat a les dones de classes populars: netejar, rentar, cuinar i cuidar. Les 
dones som les que tenim més contractes a temps parcial, jornades laborals 
més curtes, percepció de salaris de fins a un 26% per sota dels homes, un 
menor reconeixement de la feina. Tot això amb unes institucions que estan 
buides de sobirania, en les que prima la lògica del mercat per sobre de les 
persones, que sostenen un sistema autonòmic que ens ofega i que, en 
comptes de garantir-nos una vida digna, ens retalla llibertats, ens desposseeix i 
ens precaritza. 

L'alliberament d’aquest sistema que ens ofega, ens explota i ens assassina 
només serà possible lluitant organitzades per posar la vida al centre i així es 
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reivindicarà durant la jornada de lluita del pròxim 8 de març. Una jornada que 
tindrà, com un dels seus eixos principals, la lluita contra la feminització de la 
pobresa.  

Tenim una llarga història feminista, i un recorregut de molts 8 de març prenent 
el carrer, la plaça, la paraula amb el propòsit de subvertir l’ordre del món i el 
discurs patriarcal, racista i neoliberal. Per aquest 8 de març, i durant tota la 
setmana de lluita, i durant tots els dies de l’any, ens convoquem totes, com van 
fer les nostres antecessores, per trencar els privilegis d’una societat patriarcal i 
capitalista, racista i heteronormativa.  

En virtut de tot això, la CUP d'Olot proposa al Ple de l'Ajuntament d'Olot 
l'Adopció dels següents 

ACORDS 

 

PRIMER.- Donar suport a les mobilitzacions feministes convocades el proper 8 
de març. 

SEGON.- Elaborar una diagnosi sobre les condicions laborals dels serveis 
externalitzats per part de l’Ajuntament.  

TERCER.-Treballar per la remunicipalització i extensió dels serveis públics 
relacionats amb la sanitat, serveis socials i atenció a les dones i atenció de la 
infància: des d’escoles bressols i hospitals, fins als serveis de dependència i 
atenció a les persones. 

QUART.-Establir clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones als 
contractes i licitacions que efectuï l'Ajuntament, evitant la contractació 
d’aquelles empreses en les quals es detectin aquesta escletxa salarial i que no 
tinguin un pla d’igualtat de gènere. 

CINQUÉ.- Establir un protocol d’actuació per evitar la discriminació laboral de 
les persones trans. 

SISÈ.- Establir la necessitat de personació de l’Ajuntament en el casos penals 
d’assetjament laboral. 

SETÈ.- Exigim que s’aturi la repressió de la dissidència, no volem més 
encausades, empresonades ni exiliades per causes feministes. Per totes elles, 
absolució i amnistia! 

 

Presenta la proposta la Sra. Roca i n’explica la fonamentació. 

 
Intervé la Sra. Alegre. En el marc del 8 de març, Dia Internacional dels Drets de les 
dones, els/les socialistes manifestem el nostre ferm compromís amb les dones. En la 
defensa dels seus drets i amb les polítiques feministes com a eina útil per avançar cap 
a una societat lliure de masclisme. 
Generacions de dones han lluitat amb valentia i determinació per la llibertat. Una 
llibertat que avui, gràcies a elles, és un patrimoni col·lectiu. La societat no pot acceptar 
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que la meitat de la seva població pateixi discriminació. El masclisme és incompatible 
amb la democràcia, la llibertat i la igualtat. Celebrarem aquesta jornada de 
reconeixement i reivindicació amb la seriosa preocupació de viure un moment històric 
d'amenaça cap a les dones, amb l'atac directe a les bases de les polítiques feministes 
tant a nivell internacional com a casa nostra. 
Aquest any el 8 de març és una data especialment, significativa per denunciar que les 
forces polítiques antifranquistes estan a les institucions i tenim partits governant o 
donant suport a governs impulsant la seva agenda que nega fins i tot que la violència 
masclista existeixi, tot i que les dades demostren que és la primera causa de mort 
prematura entre les dones.  L'amenaça de la ultradreta qüestionant els drets de les 
dones, ha de tenir una resposta contundent als carrers i a les institucions i és per tot 
això que donarem suport a la moció de la CUP i votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. El Gamouchi. Nosaltres sempre hem reivindicat i reivindiquem que 
volem formar part del projecte de construir una república catalana feminista i estem 
compromeses amb l'organització, amb la ciutat i amb el país per avançar en igualtat 
entre homes i dones. Encara tenim malauradament, la necessitat de sortir al carrer per 
reivindicar els nostres drets. Totes sabem que encara avui els drets de les dones 
continuen amenaçats per lleis retrògrades, per la xacra de la violència, per les 
diferències salarials i per l'organització de la vida familiar. Això vol dir que tenim molta 
feina encara.Això vol dir també, que ja no acceptem allò que és habitual com a cosa 
natural. Algú va dir que en temps de desordre i de confusió, en temps d’ humanitat 
deshumanitzada res havia semblar natural i res havia de semblar impossible de 
canviar. Precisament perquè res és impossible de canviar, aquesta feina que és tant 
feixuga però prioritària és una feina que comença en les nostres llars, una feina que 
passa per les nostres escoles però és de feina que ha d’acabar a les nostres 
institucions. Aquesta tasca que és tan rellevant ha de ser una defensa des dels nostres 
ajuntaments i dels nostres consistoris. És un picar pedra però que comença en els 
nostres entorns més pròxims. Això vol dir també que no ha de quedar en paper mullat, 
no ha de ser una tasca que quedi en paraules o mocions aprovades guardades en un 
calaix. El que veritablement arrossega és l'exemple i nosaltres n’hem de ser l’ 
exemple, la part que lluita i els puntals d'aquesta lluita. 
Per tot això, nosaltres votarem a favor d'aquesta moció que ens representa però 
també volem recordar que moltes de les que estem aquí venim precisament d'aquesta 
lluita. Venim precisament per aquesta recerca de justícia social. Per tant, venim dels 
carrers que són també nostres i de la societat civil. No és suficient amb ser dona, és 
prioritat i responsabilitat de totes i de tots, lluitar per les llibertats, per les igualtats i per 
a la justícia social. 
Voldria fer arribar un agraïment i un especial homenatge a totes les dones que formen 
part dels teixits associatius, les que formen part dels moviments socials, les que 
formen part dels grups polítics.  
 
Intervé la Sra. Muñoz. És una  moció que al nostre entendre hauria d'estar aprovada 
per consens i unanimitat pels 21 regidors d'aquesta sessió plenària. Estem 
absolutament d'acord i sense cap mena de dubte amb el cos de la moció. No obstant 
quan arribem als acords, alguns ens sobten: 
 
El primer acord diu que s'ha de donar suport a les mobilitzacions feministes 
convocades per al 8 de març, òbviament no tan sols donarem suport a les 
mobilitzacions sinó que també hi participarem activament com portem fent des de l'inici 
del mandat i facilitarem sempre els espais necessaris per dur a terme les activitats que 
es programin en commemoració d'aquesta data.  
En el segon acord diu: “elaborar una diagnosi sobre les condicions laborals dels 
serveis externalitats per part de l'Ajuntament”. Interpel·lem al grup de la CUP en 
aquest acord donat que els serveis externalitzats són empreses que es regulen pels 
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seus propis convenis laborals i com a administració no podem incidir directament en la 
negociació dels seus convenis.Algunes d'aquestes empreses són internacionals com 
poden ser els grans proveïdors la informàtica. En el tercer acord diu: “treballar per la re 
municipalització i extensió dels serveis públics relacionats amb la sanitat, serveis 
socials, atenció a les dones i atenció a la infància. Des de les escoles bressols i 
hospitals fins als serveis de la Dependència i Atenció a les persones”. En primer lloc, 
alguns dels àmbits esmentats no depenen directament de l'administració local i en 
segon lloc creiem que alguns dels serveis que actualment disposem a la ciutat són 
prestats per entitats i associacions que creiem fermament que també s'han de protegir 
cuidar. Els posaré algun exemple. Actualment, tenim a la ciutat dos espais 
socioeducatius:  un és Larai a càrrec municipal i l’altre el garbuix està gestionat pels 
grups esplais de la Garrotxa amb un alt rendiment i funcionament. Un altre exemple 
clar és La Fundació Privada La Fageda que fa una gran tasca social. De debò creuen 
que cal que tinguem desconfiança en associacions entitats i fundacions privades?. Si 
desconfien d'algun en concret només ens ho han de dir. El quart acord: “ establir 
clàusules per evitar l'escletxa salarial entre homes i dones els contractes i licitacions 
que facturin l'Ajuntament evitant la contractació d'aquelles empreses en les quals es 
detectin aquesta escletxa salarial i que no tinguin un pla d'igualtat de gènere.” 
En primer lloc, recordar que la Llei Orgànica 3/2007 del 22 de març Llei d'Igualtat 
estableix l'obligatorietat legal d'elaborar un pla d'igualtat a totes aquelles empreses que 
comptin amb més de 49 treballadors amb l'objecte de garantir la igualtat de tracte i 
oportunitats entre homes i dones per la qual cosa amb aquest acord hauríem de 
rebutjar les empreses més petites. En segon lloc, esmentar que el ple del 27 de 
setembre del 2018 es va aprovar per unanimitat i després de treballar conjuntament 
tots els grups municipals, La Guia de contractació pública responsable per tenir en 
compte no només criteris econòmics a l'hora de la contractació sinó també 
consideracions ètiques, socials i ambientals. A la pàgina 10 i 16 d'aquesta guia hi 
tenim les clàusules per la igualtat de gènere. 
El cinquè acord: “ establir un protocol d'actuació per evitar la discriminació laboral de 
les persones trans”. Som absolutament conscients que per a les transformacions 
socials és bàsic la desaparició de prejudicis i estereotips que en moltes ocasions els 
propis polítics posem sobre la taula. I voldria fer unes reflexions cal que una persona 
trans s'identifiqui com a tal quan arribi a una empresa? En el  cas d'haver de fer un 
protocol d'actuació només caldria fer ho a les persones trans o haurien també de 
protegir tot el col·lectiu LGTBI?. El sisè acord: “ establir la necessitat de personal de 
personació de l'Ajuntament en els casos penals d'assetjament laboral”.  Els casos 
penals són competència del ministeri fiscal i per tant no ens correspon a l'Ajuntament. 
Únicament en un cas desafortunat amb resultat de mort l'Ajuntament es va posicionar. 
El setè acord: “ exigim que s'aturi la repressió de la dissidència. No volem encausades 
empresonades ni exiliades per causes feministes. Per totes elles absolució i amnistia”. 
També nosaltres ho exigim, a nivell internacional per causes feministes i a nivell de 
país per causes polítiques. I en aquest cas, no només no volem encausades, 
empresonades, ni exiliades. Tampoc volem encausats, empresonats, ni exiliats. 
JuntsxCAT ens comprometem a elaborar polítiques d'igualtat de caràcter transversal i 
a impulsar polítiques que fomentin la conciliació i la no discriminació de la dona. En 
aquesta  moció s'ha barrejat diversos conceptes per la qual cosa i molt a contracor no 
podrem votar favorablement. Però deixi'm que els faci una pregunta després de 
justificar cadascun dels acords. De veritat creuen que nosaltres voldríem votar en 
contra d'aquesta moció. Atès el resultat instem a la candidatura Unitat Popular i a la 
resta dels grups municipals per esmenar aquesta moció per poder procedir a 
l'aprovació per unanimitat i consens en un proper Ple.  
 
Intervé la Sra. Roca.  Som conscients que aquesta moció toca diferents aspectes i 
com que volem que tiri endavant, proposem que l’aprovació sigui punt a punt, si és 
possible. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Ens agradaria poder aprovar per unanimitat totes les accions i 
mobilitzacions que es produiran el 8 de març. Però són temes molt diferents entre ells i 
que volen una atenció acurada com per exemple fer una diagnosi de totes les 
empreses que tenim contractades, això comporta una feina titànica i no ens a sentim 
capaços amb el personal que disposem. Pel que fa el principi de re municipalització és 
un tema que no compartim, però podria donar un debat interessant. Tot i que, en els 
àmbits que proposen dir que no hi tenim contractació externa pràcticament. Ens a sap 
greu votar en contra d’aquesta moció però hi ha temes que no podem aprovar, pel fet 
de no poder-les acomplir. En tot cas, revisin la moció i facin una nova proposta. 
 
Intervé la Sra. Roca. La nostra proposta era votar la moció  per separat però si no és 
possible, demanem la votem en la totalitat.  En cap moment demanem municipalitzar 
els serveis sinó treballar la re municipalització.   
Intervé el Sr. Alcalde. És un objectiu no compartit, estem d’acord com fan les coses 
GABOG, INTEGRA, Esplais de la Garrotxa i no tenim la intensió de canviar aquest 
model. 
 
Intervé la Sra. Alegre.  
 
 
 
 
 
Fer un incís en el punt quart quan parlava que els plans d'igualtat són obligatoris en 
empreses de més de 49 treballadors i que això aniria en detriment de les empreses 
petites. És voluntari fer-ho, i crec que podem exigir a les empreses petites també 
aquests Plans d’igualtat.  
 
Es decideix fer la votació en el seu conjunt i no punt per punt. 
 
Sotmesa la proposta a votació es desestima per 11 vots en contra (11 JxCAT-Junts) i 
11 vots a favor (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP). 

 

 
16.1. - PREC PER ESCRIT DEL GRUP MUNICIPAL PSC DEMANANT CONVOCAR 

LA JUNTA DE SEGURETAT 
 
 
 
Núm. de referència : X2020006631     
Núm. expedient: SG022020000008 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Segons les dades del Ministeri de l’Interior la criminalitat a Olot , les infraccions per 
robatoris i altres delictes han augmentat a Olot un 2,51 % en el darrer trimestre de 
l’any 2019 en comparació amb el mateix període de l’any anterior. Segons aquestes 
mateixes dades, la criminalitat  a Olot va  augmentant any darrera any. 
 
En els darrers dies i setmanes , s’han produït episodis de robatoris a Olot, 
especialment en comerços, en cases particular, en cotxes, etc.  afectant especialment 
alguns barris de la ciutat.  



Mod ACTS_DP06 

 
També en els darrers dies s’han produït intens de robatoris es caixers automàtics de 
Tortellà i Sant Jaume de Llierca. 
 
Es evident que s’ha creat un clima d’intranquil·litat entre la població i cal que 
l’Ajuntament cerqui solucions, per resoldre els temes de seguretat. 
 
Donat que en els carrers 5 anys únicament s’han convocat dues Juntes Locals de 
Seguretat, una a l’estiu de l’any 2016, presidida pel Conseller Jordi Jané que va tractar 
bàsicament dels accidents mortals que s’havien produït a la ciutat i una altra a l’estiu 
de l’any 2018 presidida pel Conseller Buch, que va tractar bàsicament de les estafes 
fetes per Internet, el Grup Municipal del PSC , formalitza el següent : 
 
PREC: 
 
Que l’Alcalde d’Olot convoqui amb una certa celeritat la JUNTA LOCAL DE 
SEGURETAT , per tal de tractar els temes relacionats amb la seguretat de la ciutat, 
coordinar polítiques de prevenció de robatoris i sobretot coordinar les actuacions de la 
Policia Local, els Mossos d’Esquadra amb la col·laboració de la societat civil. 
 
 
Intervé el Sr. Guix. Segons les dades del Ministeri de l'Interior la criminalitat a Olot, les 
infraccions per robatoris i altres delictes han augmentat a Olot un 2,51% en el darrer 
trimestre del 2019 en comparació amb el mateix període de l'any anterior. 
Segons aquestes mateixes dades oficials la criminalitat a Olot va augmentant any 
darrere any. En els darrers dies i setmanes s'han produït episodis de robatoris Olot 
especialment en comerços, cases particulars, cotxes i persones al carrer, afectant 
especialment en alguns barris de la ciutat. També, en els darrers dies s'han produït 
intents de robatori a la comarca com per exemple: el caixer automàtic de Tortellà i el 
de Sant Jaume de Llierca. És evident que s'ha creat un clima de tranquil·litat entre la 
població i en alguns barris de la ciutat s'han creat grups de WhatsApp per únicament 
per avisar quan detecten alguna persona sospitosa que pel barri. 
Fa pocs dies vaig tenir també una conversa amb una persona d'un edifici del barri de 
Sant Miquel que estan espantats perquè són pisos que no acaben de vendre i els 
estan i estan entrant ocupes i per tant aquesta gent estan pendents també d'un grup 
de Whatsapp perquè a la que detecten una persona estranya que entra en els seus 
blocs de pisos també es posa en alerta. 
Per tant és un tema que preocupa a la ciutadania i s'hi ha d'actuar i potser més 
contundència del que estem fent fins ara. Donat que en els darrers cinc anys 
únicament s'han convocat dues juntes locals de Seguretat quan la normativa diu que 
s’ha de reunir una vegada l’any. 
Vist això, fem el següent prec: que l'alcalde d'Olot convoqui amb certa celeritat la Junta 
Local de Seguretat per tal de tractar els temes relacionats amb la seguretat de la 
ciutat, coordinar polítiques de prevenció de robatoris i sobretot coordinar les 
actuacions de la Policia Local, els Mossos d'Esquadra amb la col·laboració de la 
societat civil. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És cert que darrerament s'han produït uns episodis de robatoris, 
sobretot  del mes d'octubre fins a Nadal. Ara sortosament estan a la baixa. Primer 
voldria empatitzar amb la persona que pateix una situació de trobar-se cara a cara 
amb un lladra a casa seva o el comerciant que es troba el vidre trencat perquè li han 
entrat a la botiga. Aquesta gent pateix una agressió personal que deixa danys 
psicològics i és dels fets més desagradables que et poden passar i no voldria reduir 
aquest fet en l’explicació de xifres que tot seguit faré. 
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Fa pocs dies amb un grup de veïns de Les Fonts i Batet, amb la regidora de  
seguretat, amb la regidora de barris vam anar amb els representants dels mossos 
d’esquadra i el cap de la Policia Municipal per tranquil·litzar, donar explicacions, i 
compartir la  informació del “modus operandi” d’aquestes persones. Pel que fa la Junta 
de Seguretat és costum convocar-la cada 2 anys i per tant, pertocaria que la Junta de 
Seguretat se celebrés aquest proper estiu. 
Però bé la Junta de Seguretat no deixa de ser una reunió amb un conseller,  un 
director general,  com també hi és convidada la Policia Nacional i la Guàrdia Civil però 
que el que realment garanteix la seguretat d'aquesta comarca són les reunions de 
coordinació de la Policia Municipal i dels Mossos d'Esquadra que es reuneixen per 
anar fent seguiment de tot allò passa a la ciutat. Em refereixo que una junta de 
seguretat no és una solució per resoldre un episodis de robatoris d’aquets dies. En 
quan  a números segons dades de la Policia Municipal i Mossos d’Esquadra a l'any 
2019 respecte al 2018 els delictes a la ciutat va pujar un 1,06%, no és una pujada molt 
gran. Si ens fixem amb els delictes de patrimoni (furts, estafes i danys) van baixar un 
2,74% 
El robatori amb força en un establiments (entrar en un comerç de nit) aquesta sí és 
rellevant respecte al 2018 que en vam tenir 80; el 2019  n'hem tingut 38. És una 
baixada significativa del 52,5%. En canvi els robatoris amb violència i intimidació el 
2018 en va obtenir 12, el 2019 en vam tenir 18 sobtades  un augment del 50%. 
 
En un conjunt que som uns increments que no deixen de correspondre amb el que són 
les mitjanes aproximadament de ciutats com les nostres sortosament estem una mica 
una mica a la banda baixa. Voldria saber transmetre un missatge de tranquil·litat que 
no està passant res alarmant a la ciutat.  
No tindrem cap inconvenient tot el contrari en compartir amb  vostès la de la Junta de 
Seguretat, inclòs els convido ser-hi si així ho creuen.  
De tota manera prenem nota del seu prec i convocarem aquesta junta com pertoca a 
cada dos anys a l'estiu. 
 
 

17.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
FAÇANA DE SANT ESTEVE 
Intervé el Sr. Riera.  Ens hem assabentat per la premsa que l'Ajuntament d'Olot vol 
donar uns 40.000 euros per arreglar la façana de Sant Esteve.  No ho trobem bé pel 
fet que la parròquia ja rep 335 milions d’euros en donacions, 250 milions de la casella 
de la renda, afegit que no paguen IBI, ho trobem desproporcionat que la ciutat gasti 
aquest diners amb una cosa que no li pertoca quan només invertim 25.000 euros en 
bici carrils o 35.000 en la  Fira de l'Embotit. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ens és impossible fer-los arribar tot el que passa. Un parell de 
vegades a la setmana atenem els mitjans per atendre qüestions diverses i mai ens 
neguem a respondre allò que ens demanen. En una d’aquestes compareixences  se’ns 
va preguntar  de quina manera col·laboraria l’ ajuntament un cop iniciades les obres de 
Sant Esteve. En cap cas vaig donar quantitats concretes del que aportaríem. La meva 
resposta va ser que es tractava d’un problema de patrimoni que afecta la façana amb 
despreniments de pedres perillós per la gent. Una part important del finançament de 
l’obra l’aportarà el Bisbat, una altra amb una subvenció del Departament de Cultura i 
Patrimoni, han demanat una subvenció a la Diputació de Girona i amb l’ajuntament 
vam acordar invertir el mínim possible perquè no ho tenim previst en el pressupost. 
Però si intentar realitzar accions de col·laboració ciutadana que ajudin a pagar la part 
que falta per completar l’obra i allà on no arribi la col·laboració ciutadana, intentarà 
arribar-hi l’ajuntament. Però no li sé dir si serà necessari o si serà 10, 15 o 20. En tot 
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cas, ho hem de tractar com un problema de patrimoni, de seguretat ciutadana i perquè 
és una església que ens agrada. 
Actualment no hem formalitzat cap conveni, ni obert cap línia de subvenció, ni hem 
fixat cap quantitat. 
 
PLA ESPECIAL BOSC DE TOSCA 
Intervé el Sr. Guix. Demanaríem reactivar el Pla Especial de Bosc de Tosca que fa uns 
tres anys que s’ha parat un cop acabat el període de redacció del pla i posterior 
conversa amb els veïns de les Preses i Olot. Actualment  si han construït barraques 
que causen un gran impacte visual per la gent que passeja pel bici carril i creiem que 
hi hauria d’haver mesures de control en aquest aspecte. 
 
Intervé el Sr. Güell. Vam parlar amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa per fer una llista de tots els temes del perímetre d'Olot perquè tot és parc 
natural i a partir d’aquí començarem a prioritzar els temes per treballar-hi. 
 
INUNDACIONS PARC DE LES MORES 
Intervé el Sr. Guix. Els desaigües del Parc de les Mores no funcionen bé i sovint 
pateixen inundacions que afecta sobretot la part de carril bici que passa per al costat. 
És un punt de la ciutat que s’hi hauria d’actuar. També instal·lar una barrera acústica 
al sector que dona a l’av. Sant Jordi per haver-hi un ambient més agradable al parc. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Sabem que en episodis de crescuda sobtada del riu és una 
zona fàcilment inundable i en aquest sentit, estem treballant per fer un estudi de les 
zones més inundables en el tram urbà del Fluvià a través d’una subvenció que hem 
pogut accedir. A partir d’aquí, ens donarà possibles millores a fer en diferent punts. 
 
PARC NOU 
Intervé el Sr. Guix. És un lloc molt important per la ciutat però actualment no està 
cuidat i demanem que si actuï.  
 
Intervé el Sr. Sellabona. Després de les afectacions pel temporal “Glòria” s’ha revisat 
quines afectacions havia tingut al Parc. Es vol iniciar un projecte integral de millor del 
Parc i repensar de nou aquest espai i dotar-lo de les millores necessàries. 
 
ORDRE PÚBLIC PLAÇA DE L’HOSPITAL – PLAÇA MERCAT 
Intervé el Sr. Guix. Parlant amb establiments de la mateixa plaça mercat o comerços 
dels voltants comenten que sovint hi ha molts robatoris de gent que es reuneixen en 
allà i problemes d’ordre públic. S’hauria de posar-hi fi. 
 
Intervé la Sra. Camps. En tenim coneixement, generalment són  joves que fan gresca. 
La Policia Municipal  cada vegada que rep una trucada dels establiments, guardes de 
seguretat o veïns, fa acte de presència a la zona. En d’altres punts de la ciutat que 
també hi ha més conflictes la policia hi passa més sovint sense una trucada prèvia per 
dissuadir, tranquil·litzar o controlar la zona.  Una de les actuacions que es té previst a 
la plaça hospital és augmentar la il·luminació per reduir aquesta sensació 
d’inseguretat. 
 
CASA DELS BUROTS CTRA. SANT JOAN LES ABADESSES 
Intervé el Sr. Guix. S’hauria d’actuar en la casa dels burots de la carretera Sant Joan 
de les Abadesses que es va cremar fa pocs dies, pel seu interès històric per la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Güell. S’ha encarregat que es redacti una proposta per consolidar 
aquesta caseta, però cal dir que el POUM determina que la caseta ha de desaparèixer 
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quan s’urbanitzi aquest sector. Tot i que s’han pres amidaments per si mai desapareix 
en quedi una constància històrica. 
 
CONTENIDORS DEIXALLES. 
Intervé el Sr. Guix. Continuem veient contenidors de deixalles plens. Instal·lem més 
contenidors si es necessiten i fem més campanyes de foment del reciclatge. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Hi estic d’acord, és un problema de conductes incíviques que 
tenim diàriament a la nostra ciutat. Segurament el tema del reciclatge hem d’explicar-
nos més per això estem preparant noves campanyes per explicar com s'ha de reciclar,  
com millorar i com deixar de generar tants residus.  
 
ACCÉS PETAONAL BARRI PLA DE DALT 
Intervé el Sr. Guix. Caldria fer actuacions en millorar l’accés a peu al barri del Pla de 
Dalt  per la carretera vella de la Pinya. Actualment la vorera està delimitada per una 
línia marcada al terra, et faroles al mig del pas, és difícil passar amb cotxets i els 
cotxes aparcats dificulten el pas. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Estem redactant un projecte per habilitar un pas molt més 
segur i quan estigui a punt s’executarà. 
 
ESCOLTES MOLÍ D’EN CLIMENT 
Intervé la Sra. El Gamouchi. Pregunta si se sap la data des de quan els escoltes del 
Molí d’en Climent no estan en allà i si s’han reubicat en algun altre espai tenint en 
compte que la seva activitat es desenvolupa en espais de lleure? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Actualment estan ocupant el local de Bonavista. Hem donat 
definitivament per tancada la possibilitat que puguin retornar al molí d'en Climent 
perquè és una zona inundable que no compleix amb les condicions ni tenim cap 
possibilitat de que les compleixi mai i per tant hem de trobar un nou lloc. Ens movem 
amb dues hipòtesis i estem arribant a la recta final perquè es prengui una decisió que 
no depèn única i exclusivament de l'Ajuntament i de seguida que ho sabem els hi 
explicarem. 
 
LOCAL ASSOCIACIÓ DE VEÏNS PEQUÍN. 
Intervé la Sra. El Gamouchi. Saber el per què no està en funcionament el local social 
de Pequín i si mentrestant anem pagant el lloguer d’arrendament? 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Per una banda, durant aquest mesos que no s’ha pagat lloguer 
s’ha estat realitzant l’adequació del local d’acord amb el criteri dels veïns i que algunes 
han anat a càrrec del propietari. I per altra banda, setmana vinent signarem un conveni 
amb el Consorci d’Acció Social per dinamitzar aquest espai, igual que el model que 
tenim a Sant Miquel. 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de nou 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 

 
 


