ACTA NÚM.3
SESSIÓ EXTRAORDINÀRIA DE 27 DE MARÇ 2020
1A CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 de març de 2020 es reuneix en sessió telemàtica
el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP BERGA I VAYREDA, amb
objecte de celebrar sessió extraordinària, 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.
La secretària fa constar que els 20 regidors han estat autoritzats per l’alcalde a assistir
telemàticament a la sessió. L’alcalde assisteix presencialment en el lloc on se celebra.
Abans d’iniciar la sessió intervé el Sr. Alcalde. El ple de 27 de març és una situació
extraordinària la que estem vivint però l'Ajuntament ha de continuar funcionant i com
que les noves tecnologies i les noves directrius del govern ens permeten que el
celebrem telemàticament. No és així en el cas de Juntes de Govern Local que les
seves atribucions han quedat delegades en alcaldes i funcionen per decret. En el
moment que s'acabi aquest estat d'alarma aquestes atribucions retornaran a la Junta
de Govern Local.
1.1. - CELEBRACIÓ TELEMÀTICA DEL PLE DE L’AJUNTAMENT CONSEQÜÈNCIA
DE L’ESTAT D’ALARMA DECRETAT PEL COVID-19.
Núm. de referència : X2020011445
Núm. expedient: SG012020000007

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 del decret d’alcaldia de 24 de març de 2020, per a la convocatòria i
celebració telemàtica del Ple de l’Ajuntament en sessió extraordinària el proper
divendres dia 27 de març a les 9 hores.

Núm. expedient: SG012020000007
Núm. referència: X2020011445
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El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix una sèrie de
restriccions a la mobilitat de les persones indicant que únicament podran circular per
les vies públiques en determinades situacions.
Donades les competències que té atorgades el Ple de corporació, i vist l’acord plenari
que determina el règim de sessions ordinàries, resulta necessari convocar aquest
òrgan als efectes de tractar els punts que configuraran l’ordre del dia
Fonaments de dret
La Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica estableix que els
òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin
situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques.
Les condicions exigides per l’esmentat Decret Llei als efectes de portar a terme la
sessió plenària són les següents:
1) La convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de
la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància.
2) Cal assegurar, per mitjans electrònics, les identitats dels membres de la corporació,
el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la
interactivitat i intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels mitjans.
3) Els mitjans electrònics han de garantir que no es produeixen interferències externes,
la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de
constitució, la llibertat de participació en els debats i deliberacions i el secret
d’aquestes últimes ( quan aquestes així ho siguin). A aquest efecte, d’acord amb Reial
Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en
l'àmbit de l'Administració Electrònica, caldrà que els mitjans telemàtics utilitzats
compleixin amb l’ENS.
4) cal preveure la seva difusió per mitja de qualsevol mecanisme audiovisual o digital,
donat el caràcter públic de les sessions.
Cal tenir en compte, també que la sentència del Tribunal Constitucional número
19/2019, de 12 de febrer determina, en relació a l’obligació dels càrrec electes
d’assistir presencialment en el funcionament ordinari de les càmeres legislatives, que:
Esta exigencia no admite otra excepción que la que pueda venir establecida en los
reglamentos parlamentarios respecto a la posibilidad de votar en ausencia cuando
concurran circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, y para ello será necesario
que el voto realizado sin estar presente en la cámara se emita de tal modo que se
garantice que expresa la voluntad del parlamentario ausente y no la de un tercero que
pueda actuar en su nombre.
En aquest sentit, davant la situació actual d’Estat d’Alarma es justifica plenament
d’adopció la mesura de celebrar els plens de forma telemàtica per a tots i totes
aquelles electes que no puguin assistir amb motiu del confinament i la restricció de la
mobilitat de les persones com a conseqüència del COVID-19.
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Vista la competència de l’ article 21.1, m) de la Llei de Bases de Règim Local que
estableix que correspon a l’alcalde “adoptar personalmente, y bajo su responsabilidad,
en caso de catástrofe o de infortunios públicos o grave riesgo de los mismos, las
medidas necesarias y adecuadas dando cuenta inmediatamente al Pleno”.
Donat que el reglament orgànic municipal no regula els casos en què es pot assistir
telemàticament als plens o bé votar de forma remota.
Per tant, procedeix adoptar com a mesura temporal mentre duri l’estat d’alarma i la
restricció de moviments de les persones, la celebració dels plens amb l’assistència
telemàtica dels i les electes, havent de posar a disposició de tots i totes elles els
mitjans telemàtics que siguin oportuns.
Resolc
Primer.- Convocar el Ple de l’Ajuntament per celebrar una sessió extraordinària el
proper divendres dia 27 de març a les 9 hores.
L’ordre del dia els serà tramés pels mitjans habituals
Segon.- La celebració de la sessió es regirà per les següents normes:
A) la sessió se celebrarà a la sala de plens de l’Ajuntament, si bé els regidors i
regidores podran acollir-se a la possibilitat d'assistència telemàtica i de votar
remotament a través mitjans electrònics.
B) Tots els regidors han sol·licitat a aquesta alcaldia l’assistència telemàtica i el
vot remot i s’autoritza a cadascun d’ells i es comunica a la Secretaria perquè
disposi del necessari perquè tècnicament es pugui complir amb allò autoritzat,
C) El regidor o regidora podrà en qualsevol moment no fer ús de l'autorització,
assistint a la sessió presencialment.
El sistema d'assistència telemàtica i de votació remota estarà sota la supervisió de la
Presidència i haurà de complir els requisits i respectar els principis de seguretat i
accessibilitat. L'accés als recursos del sistema exigirà disposar d'un equipament
informàtic adient i connexió a internet.
El sistema ha de garantir la verificació per mitjans electrònics l'efectiva presència o
absència del regidor o regidora autoritzat a fer el seu ús i el sentit del seu vot. La
presència necessàriament tindrà caràcter sincrònic i s'haurà de mantenir al llarg de
tota la sessió, en idèntics termes a l'assistència presencial al saló de sessions, el qual
a tots els efectes tindrà la consideració de lloc de celebració de la sessió.
En l'acta de la sessió la secretària farà constar expressament els membres autoritzats
a assistir telemàticament a la mateixa.
La Presidència vetllarà perquè el regidor o regidora autoritzat a utilitzar aquest sistema
pugui emetre el seu vot i donar explicació del mateix, si s'escau. La interrupció de la
connexió amb els regidors o regidores que assisteixin remotament no implicarà la
suspensió de la celebració de la sessió, i en tot cas se'ls tindrà per absents en la
sessió durant el temps que duri la interrupció.
S'entendrà vàlidament complert el deure d'assistència a les sessions del Ple quan
s'acullin a la possibilitat d'assistència telemàtica i de votació remota per mitjans
electrònics.
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La Presidència tancarà el debat enunciant els termes en què ha quedat plantejada la
discussió, a fi de sotmetre-ho a votació, amb indicació, si s'escau, de la forma en què
ho faran els regidors i regidores que assisteixin telemàticament a la sessió.
VOTACIÓ. El President preguntarà el sentit del vot dels regidors o regidores que hagin
de votar remotament, que emetrà el seu vot l'anunciarà en veu alta. El president
proclamarà el resultat, i es repetirà la votació si existís algun dubte en el recompte de
votants.
Tercer.- Habilitar els mitjans necessaris per tal que la sessió sigui gravada i
posteriorment difosa a través de la pàgina web/ seu electrònica de la corporació.
Quart.- Establir que el Ple se celebrarà a porta tancada.
I el Ple se’n dona per assabentat.
2. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 20 de febrer de 2020.

3. - DESPATX OFICIAL
Intervé el Sr. Alcalde. En primer lloc voldria agrair a tot el personal sanitari metges,
metgesses, personal d'ambulàncies, personal d'infermeria, farmàcies, etc. A tot aquest
sistema de salut que en aquest moment estan fent una feina importantíssima per a la
ciutat, posant en risc la seva salut d'una manera extraordinària.
També voldria tenir un agraïment per als cossos de seguretat com la Policia Municipal,
Mossos d’esquadra, voluntaris de Protecció Civil, Agents Rurals, etc. Que també estan
fent una feina molt important de seguretat i preservant aquest confinament tant
important.
Voldria també agrair a totes aquelles persones que s'han fet voluntaris des del primer
dia que es va crear aquesta borsa de voluntariat per coronavirus i prestat la seva ajuda
en tot allò que sigui necessari. En aquest moment de l'epidèmia les hem necessitat
molt poc, però sabem que això serà llarg i probablement més endavant haurem de fer
ús de tot aquest voluntariat el qui voldria donar les gràcies per endavant.
També un record per a totes les empreses que se'ns han adreçat en aquest moment
per prestar la seva ajuda en tot allò que estigui a les seves mans en uns moments tan
difícils.
Voldria també tenir un record per als treballadors municipals. Actualment l'Ajuntament
està absolutament connectat telemàticament, pràcticament no hi ha ningú a l'edifici
però tothom està treballant a casa seva i alguns d'ells com els de benestar social, com
els d'informàtica, com els de la Policia Municipal, com els de l'Oficina d'Atenció
Ciutadana han tingut una feina molt important en aquests primers quinze dies.
I per últim i crec que és el més important voldria agrair a través del ple el
comportament exemplar i el compliment digne de la ciutadania que estant seguint el
confinament a casa seva preservant no només la seva salut sinó la salut de tothom
durant aquests dies.
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També és un moment per a lamentacions i voldria fer arribar el condol en nom de la
corporació a totes les persones, famílies, amics i amigues de persones que
malauradament ja ens han deixat per culpa d'aquesta epidèmia. Si que voldria tenir un
record especial per a l'Ignasi Espon qui entre l'any 1987 i el 1991 va ser primer tinent
d'alcalde d'aquest ajuntament i regidor.
També un record perquè aquesta setmana han passat cinc anys del desgraciat
accident de Germanwings on van perdre la vida l'Ariadna Falguera, la Mireia Serrat i
l'Anna Sorribes. Un record també per elles.
I com a cada ple voldríem expressar la nostra solidaritat amb les víctimes dels
feminicidis que malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. I per últim
tornar a demanar com ho fem a cada ple la llibertat dels de Jordi de l'Oriol Junqueras,
Joaquim Forn, de Dolors Bassa, de Carme Forcadell, de Raül Romeva, de Josep Rull,
d'en Josep i Jordi Turull injustament tancats a la presó així com la dels empresonats
les darrers mesos i setmanes i també el retorn d'en Carles Puigdemont, Lluís Puig,
Meritxell Serret, Clara Ponsatí i Toni Comín i de l'Anna Gabriel, la Marta Rovira i
Valtònyc també injustament exiliats i exiliades per motius polítics
Intervé el Sr. Riera. En primer lloc espero que tots i cadascun dels regidors i membres
de la corporació estigui bé així com les seves famílies i enviar una abraçada fraternal a
tots els ciutadans i les ciutadanes de la ciutat. En especial èmfasi en els treballadors i
treballadores sanitàries que tot i tenir una situació de precarietat i unes retallades
continuades des de fa anys estan al peu del canó i estan ajudant que la salut i la
sanitat col·lectiva millori. De la mateixa manera també hi ha una sèrie d'empreses que
han tancat per responsabilitat i una sèrie d'empreses que segueixen treballant també
per responsabilitat.
Com Ajuntament ens hem de felicitar per la voluntat de col·laboració de treball entre de
l'equip de govern, de tota la corporació i de tots els grups municipal per parlar i estar
connectats. Tindrem molta feina perquè més enllà de la pandèmia vírica que tenim a
sobre ens ve una pandèmia social que canviarà les nostres vides. No som coincidents
ni podem acabar de percebre ara el que això suposarà, però aquest episodi va per
llarg i s’hauran de fer moltes coses.
Dit això, més enllà de l'Ajuntament seria i necessari que es traslladessin als estaments
que correspongui bàsicament i que tenen possibilitats d'ajudar a que aquesta situació
no sigui més greu una sèrie de mancances o aspectes que es podrien millorar. A nivell
de la Generalitat, més enllà de les propostes que s’han fet que són compartides,
necessitaríem algun fet que incidís en una forma més directa. Com pot ser la renda
bàsica garantida que no depèn de l’Estat Espanyols sinó de la Generalitat. Traslladem
si us plau que s'apliqui aquesta renda bàsica garantida. Són moltes les empreses que
hem tancat, moltes les treballadores, les autònomes, les persones que estem patint i
patirem. Intentem posar tot tipus d'ajuda perquè aquest sofriment que tenim a nivell
sanitari no sigui socialment molt més greu.
També seria just i de rebut demanar que parin les obres que no són necessàries.
Estem en una situació de confinament i no seria just no fer això.
Més enllà de la Generalitat no podem entendre que ens estiguin parlant militars i no
sanitaris que són qui han de garantir i ajudar en aquesta situació. La responsabilitat
que en aquest cas recau el PSOE i PODEMOS o la seva derivada catalana al PSC i
Comuns. El que diu l'Organització Mundial de la salut és el que hauria d'estar portant
a terme i en aquest cas creiem que s’han produït dos errors concrets: La centralització
de tots els medicaments i material sanitari i el confinament per zones. És important
que en aquesta crisis estiguem tots i totes alhora més enllà de banderes i de
polítiques.
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Intervé el Sr. Guix. En primer lloc, discrepo d'algunes de les coses que ha explicat el
Sr. Riera perquè estem en un Ple municipal i no hem d’entrar en aquestes valoracions
més globals. En tot cas davant d’una situació de crisi com aquesta ens hem de posar
d'acord i tirar les coses endavant i després ja discutirem si estan ben fetes o mal fetes.
Per això el nostre grup des del primer dia d’aquest període de crisis ens vam posar en
contacte amb l'alcalde per mostrar el nostre suport total a l'equip de govern en totes
aquelles accions que es poguessin tirar endavant.
Afegir en aquest agraïments de l’ alcalde el sector agroalimentari i el sector agrari que
tenim a la nostra ciutat i comarca on aquests dies està donant tot el que té de si
perquè arribin els aliments als ciutadans. Agrair també als mestres i professors l'esforç
que han fet aquests dies per donar una sèrie de pautes als fills i alumnes per
optimitzar el curs.
Intervé la Sra. Barnadas. És un Ple estrany però és important que els olotins i olotines
vegin que nosaltres ens quedem a casa i per tant està bé que ho puguem celebrar el
Ple des de casa nostra. Voldríem començar en sumar-nos al condol per a totes les
famílies i amics de la gent que han perdut la vida d'aquests fills a la nostra ciutat i a la
nostra comarca per aquest coronavirus. És un moment molt trist per a aquestes
famílies no poden fer un comiat normal i per tant aquest suport que aquestes famílies
hauran de tenir a posterior per aquest dol també és important fer-ho com a
Ajuntament. Agrair al personal sanitari i també al personal que treballa a les
residències d'avis.
Treballen amb la franja de la població més fràgil i que pateixen un altíssim perquè els
avis continuïn amb vida després de tota aquesta pandèmia.
També recordaran en aquest moment que els treballadors sanitaris de tots els àmbits
de la sanitat han rebut moltes retallades al llarg dels últims anys però que són un
d'aquells professions que aboquem sempre en la seva vocació i la seva voluntat de
servei però que penso que després de tot això haurem pressionar tots perquè puguin
treballar en les condicions que es mereixen i que han demostrat que ara són capaços
de tirar endavant en una crisi com la que estem vivint.
Voldria també sumar en aquest agraïments a la gent de seguretat que està fent una
feina als carrers avisant a tothom que s'ha de confinar. Un agraïment a la gent dels
comerços i establiments alimentaris però també en aquells que han hagut de tancar i
que també haurem d'estar al seu costat en els moments que vindran després de la
pandèmia.
També als treballadors que estan treballant des de casa mitjançant el treball però
també ens volem posar al costat de tots aquells treballadors d'empreses que no han
tancat i que cada dia van a treballar amb una certa por de no encomanar-se però han
de ser responsables en aquest sentit .
Voldria fer un esmen als professors que malgrat estar a casa seva continuen atenent
els alumnes d'una manera espectacular posant deures, però també estan al seu costat
a l'hora de resoldre’ls i per tant amb connexió gairebé constant amb els seus alumnes.
També als voluntaris i voluntàries que s’han posat a treballar en iniciatives per fabricar
pantalles protectores i altre material sanitari.
Un agraïment a l'equip de govern per tota la comunicació tan fantàstica que hem tingut
aquests dies, per tota la informació que ens ha anat passant dia a dia, a les regidores
de la Mariona i l'Imma perquè estant al peu del canó. Extensiu a tots els regidors de
l’equip de govern per la feina important que s’està fent en aquest crisi de salut i el
treball que s’haurà de fer en la crisi econòmica que vindrà. Agraïment general als
olotins i olotines perquè els nostres carrers estan buits i és important que segueixin
així.
Voldríem aprofitar per demanar que s’ escrigui als presos i pres polítics perquè ells
també estan molt tancats en les seves presons i totes les sortides que havien
començat per fer voluntariat i ara han quedat truncades, s'han restringit les visites i per
tant estan d'alguna manera més sols que mai.
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4. – DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2020LDEC000412 a 2020LDEC000735
5. - JUNTA DE GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
Intervé el Sr. Granados. En el punt 15 de la Junta de Govern del dia 27 de Febrer,
podrien explicar en quin sentit va l'acord relatiu al tràmit d'al·legacions de la variant
d'Olot.
Intervé el Sr. Alcalde. En el moment que s’ha publicat l'estudi informatiu i d'impacte
ambiental de la variant de Les Preses i la Vall d'en Bas. Segons aquest estudi el tram
no acaba en el lloc on es va aprovat, i independentment del traçat que s’acabi decidint
al Tram del les Preses i la Vall d’en Bas ha d’acabar en el punt on es va aprovar. Les
al·legacions doncs, van en aquest sentit
Intervé el Sr. Granados. Una segona pregunta, sobre la Junta de Govern Local del dia
12 de març en el seu punt 12 es parla de l'avançament d'una subvenció. Podria
concretar de quina entitat o col·lectiu es tracte?
Intervé el Sr Alcalde. En aquest moments no li sabria concretar si es Robolot o
Carnaval. En tot cas li buscaré i li aclariré de quina entitat és. Però sí que es tracte
d’uns avançaments de subvencions que el pla estratègic ja preveu i qualsevol entitat
que té una subvenció concedida abans de la seva justificació té dret a demanar un
avançament del 30% de l'import concedit.
Intervé la Sra. Torra. Es tractaria d’un avançament de 8.000€ a Robolot.

6.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONCESSIÓ DE FELICITACIONS
INDIVIDUALS I CONDECORACIONS ALS EMPLEATS DE LA POLICIA MUNICIPAL
DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2020010308
Núm. expedient: RH212020000001

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 del decret d’alcaldia de 12 de març de 2020 de lliurament de felicitacions
individuals i col·lectives, i de condecoracions a divers personal de la Policia Municipal
de l’Ajuntament d’Olot.

Núm. expedient: RH212020000001
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Núm. referència: X2020010308

L’article 45, apartats 1 i 2, de la Llei 16/1991 de les policies locals, regula que els
reglaments específics de la policia local poden establir un règim d’atorgament de
distincions i de recompenses a llurs membres en determinats supòsits o
circumstàncies. També estableix que les distincions, condecoracions i les
recompenses han de constar en l’expedient personal del funcionari i poden ser
valorades com a mèrit en els concursos de provisió de llocs de treball.
D’acord el que estableixen els articles 88, 89, 92, 93, 94, 95 i 96 del Reglament de
serveis de la Policia Municipal d’Olot.
Vist l’informe emès pel sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot de data 6 de
març de 2020, amb número d’expedient NI022020000342, en el qual fa constar la
proposta de guardons per lliurar durant la festa de la Policia Municipal 2020.
DECRETO:
Primer.- Concedir felicitació individual als empleats de la Policia Municipal d’aquesta
Corporació que es relacionen a continuació:
- Als agents Antonio Santaella Montero, Marta Sitjar Dorca i Miquel Àngel Grau
Jurado, per la detecció, localització i identificació d’una persona que causava danys
en un mural exposat a la façana de l’Ajuntament. Els fets van succeir la matinada del
dia 7 de març de 2019, quan l’agent Marta Sitjar va detectar-los en un dels monitors de
la central de comandament. Gràcies a la ràpida intervenció dels agents es va poder
aturar aquesta persona que, descoberta, fugia del lloc dels fets.
- Al caporal Agustí Millan Planella i a l’agent David Pujol Tantiñà, per la detecció i
detenció d’una persona per un presumpte delicte de tràfic de drogues. Els fets van
succeir durant un control de trànsit efectuat en un carrer de la ciutat, la tarda del dia 15
de març del 2019. De sobte un turisme va voler eludir el control. Aquest vehicle va
poder ser aturat uns metres més tard, els agents van sospitar del seu conductor, i en
l’escorcoll del vehicle van localitzar diverses bossetes de cocaïna i marihuana,
disposades per a la venda.
- Al caporal Pere Riera Martorell i als agents Florenci Padrosa Ribas, Rafael García
Camargo, César David Martín Alonso, Sergi Gil Castellano i Àngel Vallmajó
Planiol, per la localització i detenció del presumpte autor d’un robatori amb violència.
Els fets van succeir la matinada del dia 26 de maig de 2019, quan un patrulla va
detectar el que semblava una baralla i com diverses persones fugien precipitadament
en un vehicle, tot llençant per la finestra un telèfon mòbil. Atenent un jove ensangonat,
va resultar que havia estat víctima del robatori violent del mòbil. Aturat el vehicle en
qüestió, es va detenir el presumpte autor dels fets.
- Al caporal Manel Piña Barriga i a l’agent Josep Rovira Casals, per la detenció dels
dos presumptes autors d’un robatori amb violència, tipus estrebada, a una senyora
d’edat avançada. Els fets van succeir la tarda del dia 29 de maig de 2019, quan es va
tenir coneixement d’una estrebada a una senyora gran. Desplaçats al lloc dels fets es
va atendre la víctima i es van recollir dades sobre el fet i els possibles autors. La tarda
del dia següent l’agent Josep Rovira, fora de servei, va localitzar dos sospitosos, i amb
l’ajuda del caporal Manel Piña els varen seguir fins a un lloc adequat per poder-los
retenir. Amb l’ajuda d’una patrulla de Mossos d’Esquadra van detenir-los.
- Al caporal Albert López Estanyol i a l’agent Miquel Àngel Grau Jurado, per la
detenció del presumpte autor d’un robatori en un caixer automàtic d’una entitat
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bancària. Els fets van succeir la matinada del dia 20 de juny de 2019, quan els Mossos
d’Esquadra van informar d’una alarma de robatori amb força en una entitat bancària de
la ciutat. Desplaçat el patrulla al lloc dels fets, va trobar una persona a dins del recinte
destinat al caixer que, utilitzant diverses eines, ja havia accedit a l’interior del
mecanisme del caixer automàtic. Els policies actuants van detenir-lo com a presumpte
autor d’un robatori amb força.
- Al caporal Manel Piña Barriga i als agents Francisco Matas Garcia, Sergi Gil
Castellano, Marc Ventura Carrera i Christian Moreira González, per la detenció de
l’autor d’un robatori amb força a interior d’un vehicle. Els fets es van produir la
matinada del dia 12 de juliol de 2019, quan un ciutadà va trucar per informar que havia
vist una persona trencant el vidre d’una furgoneta. Desplaçats els patrulles al lloc,
mentre un recollia més informació del fet, el segon va localitzar el sospitós per les
rodalies. Ell va arrencar a córrer, però entre les dues dotacions van aconseguir aturarlo i detenir-lo.
- Al caporal Albert López Estanyol i als agents Josep Maria Girbau Vilamitjana i
Miquel Àngel Grau Jurado, per la detenció d’un jove per un delicte de tràfic de
drogues. Els fets van succeir la matinada del dia 28 de juliol de 2019, quan el cotxe
patrulla va observar un ciclomotor sense llums aturat en un semàfor. En apropar-s’hi
per advertir el conductor de la disfunció en la llum, va fugir amb el vehicle. La patrulla
va seguir-lo i va poder aturar-lo, moment en què va intentar agredir els agents. Reduït
amb la mínima força imprescindible se li va trobar en l’escorcoll 26 dosis de cocaïna i
una peça de 50 grams d’haixix, motiu pel qual va ser detingut.
- Al caporal Pere Riera Martorell i als agents Antonio Santaella Montero, Rafael
García Camargo i José Manuel Veredas López, per la detenció de dues persones
per un delicte de robatori amb força. Els fets es van iniciar el dia 23 d’agost de 2019,
quan l’agent Antonio Santaella va veure unes persones conegudes de la Policia
carregant radiadors en un vehicle, sense saber donar raó del seu origen. L’endemà a
primera hora del matí el mateix agent Antonio Santaella, fora de servei, va iniciar una
vigilància davant del bloc de pisos d’on sospitava que podien procedir els radiadors.
Com a conseqüència de la vigilància, l’agent va veure les dues persones sospitoses
entrant al bloc i va sol·licitar el recolzament d’un vehicle patrulla. Els efectius policials
van entrar a la finca, van trobar la porta d’un habitatge esbotzada i allà mateix els
sospitosos que desmuntaven radiadors, sospitosos que van ser detinguts.

- Al caporal Albert López Estanyol i als agents Antonio Santaella Montero,
Josep Maria Girbau Vilamitjana i Miquel Àngel Grau Jurado, per la detenció
del presumpte autor de diversos delictes d’incendi de contenidors de brossa i
de recollida selectiva. Els fets es va produir la matinada del 5 de novembre de
2019, quan diverses trucades a la central de comandament alertaren de
diversos incendis en contenidors de brossa i de recollida selectiva de la ciutat.
Desplaçats als llocs dels fets per col·laborar amb Bombers en l’extinció, els policies
van localitzar per la zona una persona sospitosa. Vistes les càmeres de vigilància
d’una finca pròxima al lloc on s’havia produït un dels incendis, es va verificar la relació
del sospitós amb els fets i es va detenir per diversos delictes d’incendi.
- Al caporal Agustí Millan Planella i a l’agent David Pujol Tantiñà, components de la
Unitat de Trànsit de la Policia Municipal, pel seu esforç i dedicació des de la creació de
l’esmentada unitat. La Unitat de Trànsit efectua un treball orientat a la millora de la
seguretat viària i a la millor investigació dels accidents de trànsit.
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- Als agents Francesca Guerrero Arjona i Florenci Padrosa Ribas, arribat el
moment de la seva jubilació, en reconeixement de la seva trajectòria professional com
a components de la Policia Municipal, destacant en el compliment de les tasques
encomanades, sempre amb un tarannà afable que ha donat prestigi al cos de Policia
Municipal, destacant en el compliment de les tasques encomanades, sempre amb un
tarannà afable que ha donat prestigi al cos de Policia.
Segon.- Concedir felicitació col·lectiva als components de la Unitat de Proximitat de
la Policia Municipal per la seva dilatada experiència i dedicació persistent en el treball
docent als centres d’ensenyament de la ciutat. Gràcies al seu treball, els joves i infants
de la ciutat reben una adequada formació en els valors del civisme i en favor d’una
mobilitat més segura.
Tercer.- Concedir una condecoració amb una medalla de bronze al mèrit policial a
Rosa Maria Vilaseca Marcó, agent de la Policia Municipal d’Olot, per la seva
dedicació i bona feina en la vigilància de paisà del mercat setmanal dels dilluns. Com a
conseqüència del seu treball eficaç i perseverant, s’han rebaixat molt les xifres de furts
en aquest espai, molt freqüentat per persones d’edat avançada i, per tant, més
vulnerables.
Quart.- L’atorgament de la medalla de bronze correspon a l’Alcalde – President de la
Corporació a proposta de la regidora delegada de Seguretat, i se’n donarà compte al
Ple de l’Ajuntament.
Cinquè.- Encarregar a la Policia la realització dels tràmits necessaris per concedir les
felicitacions i les condecoracions esmentades, les quals podran tenir consideració de
mèrit en els processos de promoció interna que generi el cos de policia, i que aquestes
passin a formar part de l’expedient personal dels funcionaris.
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.2. - FELICITACIÓ ALS MOSSOS D'ESQUADRA I ASSOCIACIÓ VOLUNTARIS
PROTECCIÓ CIVIL D'OLOT PER LES SEVES ACTUACIONS
Núm. de referència : X2020010217
Núm. expedient: SG042020000001

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 del decret d’alcaldia de 11 de març de 2020 d’atorgar condecoracions
especials al Sr. Antoni Domènec Grau, sotsinspector del cos Mossos d’Esquadra de
l’ABP la Garrotxa i la Sra. Glòria Maria Méndez Castellanas, presidenta de
l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot.
Núm. expedient: SG042020000001
Núm. referència: X2020010217

Vist l’article 95 del Reglament de serveis de la Policia Municipal, que estableix que es
podran felicitar els membres d’institucions, associacions i particulars.
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Vist l’informe NI022020000342 de la Policia Municipal, en què es proposa efectuar
diverses felicitacions així com la concessió de condecoracions.
DECRETO:
Primer.- Atorgar una condecoració especial al Sr. Antoni Domènec Grau, sotsinspector
del cos Mossos d’Esquadra de l’ABP la Garrotxa, per la seva dilatada trajectòria en el
cos de Mossos d’Esquadra i pels darrers quinze anys com a sotscap de l’ABP
Garrotxa, vetllant per la seguretat dels olotins.
Segon.- Atorgar una condecoració especial a la Sr. Glòria Maria Méndez Castellanas,
presidenta de l’Associació de Voluntaris de Protecció Civil d’Olot, per la seva bona
feina al capdavant del cos de voluntaris, destacant el seu tarannà afable i treball
eficaç, i afavorint la coordinació entre l’AVPC i l’àrea de Seguretat de l’Ajuntament
d’Olot.
Tercer.- Donar compte d’aquestes felicitacions en la propera sessió plenària que se
celebri.
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.3. – DONAR COMPTE DE LES RESOLUCIONS DICTADES, EN MOTIU DE
L’ESTAT D’ALARMA.

NUM. DECRET /
EXPEDIENT

DATA

RESOLUCIÓ

17/03/2020

Diligència de la Secretària de suspensió de les sessions
dels òrgans col·legiats.
Avocar les competències delegades a la Junta de
Govern per part d’aquesta alcaldia segons decrets de
data 25 i 26 de juny de 2019, dels quals se’n va donar
compte a la sessió plenària extraordinària del dia 27 de
juny de 2019, i deixar sense efecte els decrets de
delegació, assumint aquesta Alcaldia totes les
competències que foren delegades, motivat per la
situació d’alarma en que es troba el país.
Contractar amb l’empresa Rocatomba, per procediment
d’urgència, el servei de repartiment de targes moneder
a determinades persones perquè puguin comprar
aliments i productes d’higiene i neteja.
Suspendre el servei d’aparcament limitat (zona blava)
mentre sigui vigent l’estat d’alarma.
Declarar la suspensió dels terminis d'execució de les
obres de promoció privada establerts a les habilitacions
municipals de qualsevol tipus durant el termini de
vigència de l'estat d'alarma i, en el seu cas, de les
pròrrogues que es puguin adoptar.
Declarar la suspensió dels terminis d'execució de les
obres de promoció publica municipal i comunicar als
contractistes la prohibició de l’execució material de les
obres, instal·lacions i construccions corresponents,
durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i, en el
seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.

2020LDEC000724
SG012020000005

17/03/2020

SC992020000007

18/03/2020

CC012020000094

19/03/2020

2020LDEC000727
SEC12020000002

20/03/2020

2020LDEC000728
CC012020000095

20/03/2020

Mod_ACTS_DPLE

2020LDEC000731
LPD22020000001

20/03/2020

2020LDEC000732
SC992020000008

20/03/2020

SIPR2020000002

20/03/2020

SIPR2020000003

20/03/2020

CC012020000093

23/03/2020

Aprovar el contracte que regula el tractament amb accés
a dades de caràcter personal entre l’Ajuntament d’Olot i
el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, que afecta al
fitxer de la borsa de voluntaris
Establir que mentre sigui vigent la declaració d’alarma,
els establiments de la ciutat d’Olot, de venda
d’alimentació 24 hores, tindran el seu horari comercial
limitat havent de tancar a les 21 h., per tal d’evitar que
durant la nit s’hi concentrin persones.
Autoritzar la mobilitat de les personal de l’empresa de
recollida de residus i deixalles i neteja viària de la ciutat.
Autoritzar la mobilitat de les persones que s’indiquen per
alimentar els gats de les colònies gestionades per
l’Associació
Protectora
d’Animals
Terra
Viva,
concessionària del servei.
Donar compte de l’informe de la Secretària de
l'Ajuntament d'Olot en relació als contractes en
tramitació i els contractes en execució de les
Administracions, per la declaració de l'estat d'alarma

I el Ple se’n dona per assabentat.
7.1. - PROPOSANT LA CREACIÓ D’UNA NOVA PLAÇA DE PERSONAL
EVENTUAL EN LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT.
Núm. de referència : X2020011713
Núm. expedient: SG112020000004

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Vist l’informe de la Cap de Gabinet de l’alcaldia en què proposa la creació d’una nova
plaça de personal eventual en la plantilla de personal de l’Ajuntament.
Atès que el número, les característiques i les retribucions del personal eventual serà
determinat pel Ple de cada Corporació.
Atès que el nomenament i cessament del personal eventual es lliure i correspon a
l’Alcalde; cessant automàticament, en tot cas, quan es produeixi el cessament o expiri
el mandat de l’autoritat a la que presti la seva funció de confiança o assessorament.
De conformitat amb l’article 12.1 de l’EBEP aprovat per la Llei 7/2007 de 12 d’abril que
defineix el personal eventual com el que en virtut de nomenament i amb caràcter no
permanent, només realitza funcions expressament qualificades com de confiança o
assessorament especial
Vist l’article 104 bis de la Llei 7/1985 de Bases de Règim Local en la redacció donada
per la Llei 27/2013 de 27 de desembre de racionalització i sostenibilitat de
l’Administració Local, que fixa els límits del nombre de personal eventual atenent al
número d’habitants del municipi i establint que el personal eventual s’ha d’assignar
sempre als serveis generals de les entitats locals en la plantilla dels quals apareguin
consignats.
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Vist l’acord de Ple de 27 de juny de 2019, pel qual es determinava el nombre de
personal eventual i funcions.
Vist l’informe jurídic que s’incorpora a l’expedient
L’Alcaldia proposa al Ple de la Corporació l’adopció del següent acord:
Primer .- Crear una nova plaça de personal eventual i determinar-ne les
característiques i retribucions:
Tècnic/a responsable de Comunicació. Adscrita a l’Àrea d’Alcaldia, integrat en el grup
A2 amb jornada de 35h setmanals i unes retribucions de 34.809,84€ (26.222,04€ de
salari i 8.587,80€ de Seguretat Social).
Les seves funcions seran:
a)

Elaborar i actualitzar el calendari de Comunicació de l’Ajuntament d’Olot.

b)

D’acord amb el cap de Gabinet d’Alcaldia, definir les accions
comunicatives de l’Ajuntament d’Olot en funció de cada activitat a
difondre (format de l’acte i de convocatòria, nota de premsa...).

c)

Fixar els dies i hores de les convocatòries de roda de premsa
(compareixences setmanals de l’Ajuntament d’Olot dilluns a la tarda i
dijous matí i de la resta de dies).

d)

Elaborar els materials per enviar als mitjans de comunicació: redacció de
convocatòries, notes de premsa i altres...

e)

Enviar informació als mitjans de comunicació (prèvia, durant i posterior
als esdeveniments organitzats).

f)

Gestionar les peticions d’informació dels mitjans de comunicació.

g)

Fer un seguiment de les informacions de l’Ajuntament d’Olot i de la ciutat
aparegudes als mitjans de comunicació.

h)

Actualitzar la pàgina web de l’Ajuntament d’Olot: publicació de notes de
premsa, campanyes i baners (d’acord amb informàtica).

i)

Crear i dissenyar campanyes de comunicació específiques per a diferents
projectes de ciutat.

j)

Gestionar les xarxes socials municipals: crear contingut i gestionar els
perfils de l’Ajuntament d’Olot a les diferents xarxes i respondre les
consultes i queixes que arriben per aquests canals.

Segon.- Modificar la plantilla del personal d’aquest Ajuntament amb la inclusió de la
referida plaça i dotar la consignació pressupostària suficient per a sufragar la despesa.
Tercer .- Publicar aquest acord en el Butlletí Oficial de la Província i en el Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, en el tauler d’edictes/seu electrònica, en compliment
del que estableixen els articles 104.3 de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladora de les
bases de Règim Local i 304.3 del Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril pel que
s’aprova el text refós de la Llei municipal i de Règim Local de Catalunya.
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Quart.- Publicar semestralment en la seu electrònica i en el BOP el nombre de llocs de
treball reservats a personal eventual i el President n’informarà trimestralment al Ple.

Intervé el Sr. Alcalde. Recordem que en el mandat anterior, l’Àrea d’Alcaldia
disposàvem d’un gerent i dues persones més; una dedicada a comunicació i una altra
dedicada a donar suport a la secretària d’alcaldia. Actualment només disposem
d’aqueta persona dedicada a comunicació i de la persona que donava suport a la
secretària d’alcaldia que ha passat ocupar el lloc de secretària d’Alcaldia, perquè com
bé saben la Roser, persona que ocupava aquest lloc, es va jubilar. Pensem doncs, que
és el moment de crear aquesta plaça pel bon funcionament de fent tasques de
coordinació dels membres de l’equip de Govern i Suport a l’àrea de comunicació. Un
cop creada la plaça és nomenarà la persona amb un decret d’alcaldia.
Intervé el Sr. Riera. No estem d’acord en el personal eventual i creiem que aquest
càrrecs s’haurien de crear amb places definitives mitjançant un concurs d'oposició i
valoració de mèrits. En aquest cas votarem en contra.
Intervé el Sr. Guix. Entenem que l’equip de govern ha d’organitzar els seus
mecanismes per poder tirar endavant l'Ajuntament i en tot cas és una potestat de
govern que els permet la llei. Però sí que en aquests moments i en una situació tant
complicada per a la ciutat, caldria ser prudents i estar atents al que pot passar i una
despesa en personal creiem que no és el moment de tirar-la endavant perquè hem de
tenir tots els recursos econòmics possibles per tirar endavant aquesta situació. Per tot
això votarem en contra.
Intervé la Sra. Barnadas. Són vostès qui organitzen l’Ajuntament perquè és el seu
cartipàs, per això i no entrem a valorar si cal o no aquesta . Però també si que fem la
reflexió del moment en què ens trobem i ens agradaria que també la fessin.
Estem en un moment complex i potser els perfils que faran falta post pandèmia seran
uns perfils segurament diferents a aquest i les necessitats de l'Ajuntament hauran
d'anar cap a un altre costat. Per passar a aquest espai de crisi amb els regidors o
personal que ja tenim a l’ajuntament podrien assumir aquestes tasques de suport en
comunicació. En aquest sentit nosaltres ens abstindrem perquè la nostra opció seria
esperar que passés aquest estat de crisis sanitària i econòmica i llavors prendre la
decisió.
Intervé el Sr. Alcalde. En tot cas, no coincidim perquè la contractació d'aquesta plaça
estava decidida abans de la crisi, els diners són en el pressupost i els havíem avançat
en el ple del cartipàs que això potser passaria. Els recordo que podríem disposar de 8
places amb caràcter eventual i que aquesta que aquesta que cobrirem serà tot just la
segona i és absolutament imprescindible per coordinar bé l'àrea d'alcaldia que en
aquest moments necessitem per funcionar d’una manera eficient.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 11 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts), 5 en
contra (3 PSC i 2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC).
8.1. - PROPOSTA PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS 2020
Núm. de referència : X2020011712
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Núm. expedient: SG122020000001

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Proposant donar compte de la tercera edició dels Pressupostos Participatius
d’Olot
L’any 2018 va tenir lloc la primera edició dels Pressupostos Participatius d’Olot. Van
néixer amb la voluntat d’establir nous canals de relació entre la ciutadania i
l’Ajuntament i l’objectiu que els mateixos veïns i veïnes de la ciutat decidissin el destí
d’una partida de 100.000 euros dels Comptes Municipals.
En el plenari del 23 de Novembre de 2017 es va aprovar inicialment el Reglament dels
Pressupostos Participatius i es va efectuar el sorteig de les zones d’Olot i l’anualitat
amb què hi prendrien part.
Aquest mes de març s’ha iniciat la 3a edició dels Pressupostos Participatius d’Olot.
Enguany, es realitzen a la zona nord d’Olot que inclou els barris del Morrot, Benavent,
Sant Cristòfol – Mas Bernat, Hostal del Sol, Sant Francesc, Eixample Popular, polígon
de la Canya, Sant Ferriol, El Firal i Pla de Baix.
El procés ha començat amb les trobades participatives amb les veïnes i veïns, on es
creen conjuntament i es proposen diverses accions de millora per als barris. Totes les
persones que no puguin participar presencialment de les trobades poden fer arribar les
propostes a través del formulari que es pot trobar a la pàgina web participa.olot.cat. Hi
ha temps fins al 5 d’abril.
Cada proposta es valora tècnicament i se la dota de pressupost. Les accions
proposades han de complir uns requisits. En primer lloc, han de fer referència a
competències municipals, han de tenir un cost mínim de 5.000 euros i no poden
superar els 40.000 euros d’inversió. Ha de poder ser iniciada dins l’any en curs i
realitzable en un període màxim de 6 mesos.
Una vegada analitzades totes les propostes i escollides les accions finals, es validaran
tècnicament, se’ls assignarà un pressupost i es posaran a votació. Podran votar totes
les persones majors de 16 anys residents als barris on es celebren els pressupostos.
Les accions més votades i fins arribar a un màxim de 100.000€, són les que es duran
a terme.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’inici de la tercera edició dels Pressupostos Participatius
d’Olot: del funcionament per a aquesta anualitat, així com del calendari d’activitats
(incloses en l’annex amb el calendari que, donat el moment actual, pot ser susceptible
de patir modificacions).
Segon.- Publicar aquest acord de conformitat amb la legislació vigent i comunicar la
modificació als òrgans competents de les diferents administracions

Intervé la Sra. Muñoz. Ens agradaria dir que les votacions es farien el mes de juny
però degut a la crisi del coronavirus doncs això no podrà ser. Estem treballant
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telemàtica per fer un nou calendari i és probable que ens emplacem justament després
de festes del Tura però encara no ho sabem del cert avui després del ple tenim una
reunió i probablement ho decidim i ho comuniquem a tota la ciutadania.
Intervé Sr. Riera. Nosaltres entenem que aquesta és l'última és l'última edició dels
pressupostos participatius. La participació és un element que és clau, un element
d'aprenentatge col·lectiu que com a ciutat val la pena incidir. Serveis també per
empoderar-nos i tenir capacitat d'articular tot aquest tipus de volum participatiu a
qualsevol estament de la ciutat. Per tant, després d’aquest tercers pressupostos ens
servei per tancar un cercle la tercera entrega i és moment de fer una anàlisi i una
reformulació del que són uns pressupostos participatiu.
Bàsicament perquè si entenem que la participació és un element clau, hauria de tendir
a impulsar un tipus de programes o pedagogia per a tota la població, per tal de
transmetre uns hàbits i uns valors que siguin més participatius, més cooperants, tant a
infants com a joves, com a tota la població en general. Al llarg d'aquests pressupostos,
moltes de les demandes que surten són coses que ja s'haurien d'estar satisfent a partir
de l'acció de govern. I hauríem de tendir en un futur a un tipus d'accions que tinguin
una capacitat de transformació la realitat dels nostres carrers i sobretot la manera
d'interactuar entre nosaltres.
Si fem això, aquest tipus d'accions tindran en compte tota una sèrie de sectors de la
població i una sèrie d'aspectes de la vida que moltes vegades no entren dintre del dia
a dia d'un ajuntament. Com pot ser la pobresa, l'ocupació, l'habitatge, l'ocupabilitat,
economia social i solidària i tota una sèrie d'elements que creiem que són aquests els
que en un futur si volem ampliar la capacitat participativa de pressupostos i de l'acció
política que es faci poden ajudar a fer una ciutat millor.
Un cop acabi aquest cicle serà un moment molt important perquè la Comissió i el
personal tècnic comencin a treballar de cara uns nous pressupostos participatius
aprofundint, millorant eines i maneres de fer per anar un pas endavant.
Intervé el Sr. Mir. Ho valorem positivament però voldríem recordar que també hi ha
alter formes de participació com poden ser les associacions de veïns per vehicular
aquestes demandes dels barris que els donar un protagonisme per tirar endavant.
També entenem que s’ha acabat un cicle i ara tocarà fer una valoració de tota una
sèrie d’indicadors com poden ser el nivell de participació, projectes que s’han realitzat i
quina incidència han tingut en els barris on s’han portat a terme, el nivell de satisfacció,
el cost-benefici... I veure si s’han obtingut els resultats que es pretenien.
Intervé el Sr. Quintana. Simplement sobre el model que s'ha escollit des de l'equip de
govern hi ha dues coses que faríem diferent: Primer que ens semblaria més lògic que
es fes per barris i segon que l’aportació és molt petita.
I en una reflexió més general, com s’ha dit anteriorment toca fer una valoració i
marcar-nos com objectiu en buscar noves eines o estratègies per millorar la
participació en les votacions dels pressupostos.
Intervé la Sra. Muñoz. Recollim totes les aportacions que s’han fet i ho tindrem en
compte.
Intervé el Sr Alcalde. Compartim moltes de les seves reflexions i especialment les que
tenen a veure amb el model. Ara tanquem un procés que ha arribat a tots els olotins i
olotines i pensem també que és moment de fer una reflexió. Caldrà fer una valoració
per introduir nous elements de millora de cara al futur i fer un pas més en l’àmbit de la
participació.
I el Ple se’n dona per assabentat.
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9.1. – PROPOSAR MODIFICAR EL PROTOCOL DE LA FARÀNDULA OLOTINA
Núm. de referència : X2020012171
Núm. expedient: CU062020000001

Vist que el Protocol de la Faràndula Olotina va ser aprovat pel Ple Municipal el mes
d’octubre de l’any 2006 i que el mateix protocol estableix, en el seu capítol 9, que
“qualsevol modificació, parcial o total, d’aquest protocol ha de ser aprovada pel Ple de
l’Ajuntament d’Olot.”
Vist que s’han realitzat els tràmits previs necessaris i les consultes a la Comissió
Assessora de la Faràndula Olotina.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1: Canvis al capítol 6.1.2. Balladors dels Cabeçuts
Al paràgraf on diu:
Es pot mantenir la condició de ballador dels Cabeçuts un màxim de 6 anys. Només es
pot ser capità durant 2 anys.
Es proposa que digui:
Es pot mantenir la condició de ballador dels Cabeçuts un màxim de 3 anys. Només es
pot ser capità 1 any.
2: Canvis al capítol 6.1.3. Balladors dels Cavallets
Al paràgraf on diu:
Es pot mantenir la condició de ballador dels Cavallets un màxim de 6 anys. Només es
pot ser capità durant 2 anys.
Es proposa que digui:
Es pot mantenir la condició de ballador dels Cavallets un màxim de 3 anys. Només es
pot ser capità 1 any.
3: Canvis al capítol 6.1.5. Balladors dels Gegants
Al paràgraf on diu:
L’exercici de la condició de ballador dels Gegants té un límit de 10 anys, i s’insta als
qui hi accedeixin a prendre un compromís per un mínim de 5 anys.
Es proposa que digui:
L’exercici de la condició de ballador dels Gegants té un límit de 7 anys. Els qui hi
accedeixin assumeixen un compromís per un mínim de 5 anys.
4: Canvis al capítol 1. LES CERCAVILES
1.1.2. Participants (a la cercavila del dissabte de Corpus)
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Al paràgraf on diu:
Per celebrar el Corpus només surten al carrer els Gegants de la ciutat i el Cap de
Lligamosques.
Es proposa que digui:
Per celebrar el Corpus sortiran al carrer els Gegants de la ciutat, el Cap de
Lligamosques, els Cabeçuts i els Cavallets.
5: Canvis al capítol 1. LES CERCAVILES
1.4 La Cercavila de tancament de les festes del Tura
1.4.4. Música
Es proposa afegir-hi:
A més de les músiques habituals com l’Aligot, El Turco i Cercavila; en aquesta
cercavila de fi de festa es podrà interpretar la peça Passi-ho bé i Juana de Arco.
6: Canvis al capítol 2. ELS BALLS
Al paràgraf on diu:
Són quatre les vegades, al llarg de l’any, que els Gegants d’Olot, acompanyats pel
Cap de Lligamosques, interpreten els seus balls, i tres la resta de la comparsa (els
Cabeçuts i els Cavallets).
Es proposa que digui:
Són quatre les vegades, al llarg de l’any, que els Gegants d’Olot (acompanyats pel
Cap de Lligamosques i el flabiolaire) els Cabeçuts i els Cavallets interpreten els
seus balls.
7: Canvis al capítol 8. Els drets d’explotació i d’imatge.
Al paràgraf on diu:
Si l’ús de la imatge respon a una finalitat comercial, l’Ajuntament d’Olot demana una
contrapartida proporcionada. Si respon a una finalitat sense ànim de lucre,
l’Ajuntament pot renunciar a aquesta compensació.
Es proposa que digui:
Si l’ús de la imatge respon a una finalitat comercial, l’Ajuntament d’Olot pot demanar
una contrapartida proporcionada. Si respon a una finalitat sense ànim de lucre,
l’Ajuntament renuncia a aquesta compensació.
8: Canvis al Sumari.
Al punt 1.1 on diu:
La cercavila de la vigília de Corpus.
Es proposa que digui:
La cercavila del dissabte de Corpus.
9: Canvis al capítol 2.1. Dies i hores.
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Al paràgraf on diu:
Els balls que clouen les Festes del Tura tenen lloc l’últim dia de les festes, a les 10 de
la nit.
Es proposa que digui:
Els balls que clouen les Festes del Tura tenen lloc l’últim dia de festes després de la
cercavila que va del Passeig de Miquel Blay a la Plaça Major

10: Canvis al capítol 7. LA COMISSIÓ ASSESSORA DE LA FARÀNDULA
OLOTINA.
7.1 Composició.
Al paràgraf on diu:
La Comissió Assessora està formada pel representant dels geganters, el representant
dels Cavallets, el representant dels Cabeçuts, l’alcalde d’Olot o la persona a qui
delegui, el regidor de Cultura, el regidor de Festes, un membre de la comissió de
Festes, un exballador i un coneixedor de la història local.
Es proposa que digui:
La Comissió Assessora està formada pel representant dels geganters, el representant
dels Cavallets, el representant dels Cabeçuts, l’alcalde d’Olot o la persona a qui
delegui, el regidor de Cultura, el regidor de Festes, un membre de la comissió de
Festes, un exballador, un coneixedor de la història local i un representant del Museu
de la Garrotxa.
11: ACORD TRANSITORI
Els acords relatius a la reducció dels anys per ballar els cabeçuts, cavallets i gegants
s’aplicarà a les persones que entrin a ballar la Faràndula Olotina després de
l’aprovació d’aquests canvis.
Els balladors que ja formen part del seguici de la Faràndula Olotina no se’ls aplicarà
aquests canvis i podran continuar ballant els mateixos anys que es detallen al protocol
aprovat l’octubre de l’any 2006.

Intervé el Sr. Arbós. En relació amb el protocol si que m’agradaria afegir, tot i que no
influeix a l’hora de la votació, és un tema dels gegants i geganters de les diferents
associacions de veïns i les dificultats que tenen alhora de trobar balladors. És un tema
que ens preocupa, per això s’està treballant en la creació d'una subcomissió que hi
haurà representants de la Xarxa de Barris, de la Comissió Gestora de la Faràndula i
membres de l'Ajuntament que treballaran per fer un buidatge de tota la llista de
candidats per ballar els cabeçuts i els cavallets i a més, intentar crear una llista
alternativa de voluntaris que puguin anar a fer ballar les faràndules dels barris quan
se’ls necessiti.
Intervé el Sr. Riera. Totes aquelles millores que serveixin perquè hi hagi més persones
que puguin ballar i puguin participar activament en la Festa Major de la nostra ciutat,
ens a semblen bé. Però cal anar més lluny i cal tenir en compte tota la faràndula
d'Olot. Serà important també que la faràndula que forma part dels barris i de les

Mod_ACTS_DPLE

entitats participin d'algun tipus de mecanismes, i per tant celebrem aquesta
subcomissió perquè entenem que tots aquests elements representen també la ciutat.
Votarem a favor perquè és un canvi positiu. Des del nostre punt de vista és un petit
pas perquè queda una mica a mitges però sabem del compromís del regidor i de
l'equip de govern per seguir treballant i anar incorporant nous elements que puguin
ajudar a dinamitzar-ho.
També tenim alguna proposta que voldríem explicar en aquí com el fet que es puguin
incorporar noves persones a la Comissió com per exemple persones expertes en
Festes Majors o un musicòleg. També ens a sembla interessant que per mantenir la
qualitat del ball dels balladors que ara veuran reduït el seu temps de condició de
ballador que puguin fer una mica de cercavila en el seguici del Corpus i així tenir més
oportunitats per guanyar experiència.
També establir un mínim d’edats i límits d’alçada en els diferents elements de la
faràndula. També ens haurien de començar a plantejar és establir una quota femenina
en els balladors dels gegants. Pel que fa al capítol 2 quan parla de balls diu que de
forma estricta es balla la Plaça Major, no acaba de ser ben bé cert perquè l'últim dia de
festes es fa un ball petit a la Pia Almoina. Seria interessant d’incorporar-ho al protocol
perquè no hi surt reflectit. A tots ens preocupa aquesta llista d'espera de balladors i
hem d'emplaçar-nos a seguir treballant en aquest sentit i anar incorporant annexos de
cara als propers plens per incorporar elements que ens puguin ajudar que aquesta
llista disminueixi i no es perdi qualitat.
Intervé el Sr. Guix. Agraïm també aquest treball que s'ha fet en la modificació del
protocol per part de la Comissió i la regidoria. Creiem que és important anar avançant
en aquests temes i per això volem fer una sèrie d’aportacions que no s’han recollit.
Un primer que hi hagi més participació de la gent que està en els barris i que es valori
el que és el ballar La Faràndula en els barris. Perquè mentre tenim llista d’espera a la
faràndula olotina, per altre costat ens falten balladors per la faràndula de barris. Per
tant, ens falta algun element d’equilibri entre els dos. Això, es podria fer amb tenir una
puntuació per ballar la faràndula de barris per poder ballar la faràndula Olotina.
En aquest cas ens abstindrem perquè es pugui valori i es pugui recollir aquesta
proposta a la Comissió.
Intervé el Sr. Quintana. La modificació del protocol de la Faràndula era necessària
donat que la realitat del moment era molt diferent a l’actual i gràcies al protocol es va
poder garantir que sempre hi hagués balladors, però a dia d’avui s’havia de fer ja que
la llista d’espera és molt llarga.
En quan a les modificacions voldríem fer tres reflexions: Una primera sobre la reducció
del temps. Ens els tres casos és adient i s’ha de veure com funciona. No entenem
però, que això no afecti als actuals balladors perquè per exemple un cabeçut que
hagués entrat l’any passat podrà ballar 22 anys la faràndula i això no és justificable
havent-hi tanta llista d’espera. Una segona sobre el ball de Corpus on hi estem
totalment en contra. La gràcia de la Faràndula, cavallets, cabeçuts i gegants és que
ballen per festes i aquestes tradicions tan antigues s’han de mantenir per no perdre la
seva connotació representativa i que es ball en un dia concret.En tot cas, si ha de
ballar algun altre dia que i discrepem totalment que sigui en una data Representava
per la ciutat com pot ser Sant Lluc, Onze de Setembre o Sant Jordi. I per últim, la llista.
S’hauria d’haver fet un sistema de mèrits perquè hi ha molta gent que fa molts anys
que balla la faràndula de barris i de cercavila ajudant a barris, entitats i no s’ha tingut
en compte. Per tot això i votarem en contra. També dir que hem fet propostes a la
comissió i mai hem rebut cap retorn. I per últim, fer un prec que en el cas de
comissions o subcomissions hi haurà d’haver un representant de l’oposició.
Intervé el Sr. Arbós. Primer de tot al Sr. Riera m’he apuntat totes les consideracions,
d’algunes ja les havíem parlat. Seguirem parlant i treballen per trobar maneres de
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perfeccionar-ho i d’aquesta manera arribar allà on ens agradaria que és un allista més
dinàmica, amb més rotació, mantenint la qualitat i potenciar el tema dels barris.
El tema de la llista per punts que han anat dient tots és un tema que té unes
complicacions tècniques i operatives que ens costava molt de resoldre. No hem
descartat però es volia fer aquest primer pas.
En quan el que deia el Sr. Quintana; la primera vegada a la història d’Olot que van
ballar els gegants va ser per Corpus. No els farem sortir per Sant Lluc o Sant Jordi
que d'altra banda també són una diades religioses o l’11 de setembre que cada X anys
coincideix amb el ball de les espelmes.
Pel que fa les consideracions que va fer ERC es van portar a la comissió de la
faràndula i es van contestar a la Sra. Suescun el que s’havia decidit.
Per últim el tema dels mèrits estem d’acord que això no és definitiu que ho tenim sobre
la taula seguirem parlant, aquesta aprovació d’avui tenia a veure amb el tema de
Corpus i avançar en la reducció dels anys.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 13 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts i 2 CUP),
5 en contra (5 ERC) i 3 abstencions (3 PSC).
10.1. - MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT I
DE L'INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS I LLEURE D'OLOT PER A L'ANY 2020
Núm. de referència : X2020010777
Núm. expedient: RH122020000013

El Ple de l’Ajuntament d’Olot en la sessió del dia 20 de desembre de 2019 va aprovar
la plantilla de personal de la Corporació i dels seus organismes autònoms per a l’any
2020 la qual es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 101 de
16 de gener de 2020 exposant-la al públic durant el termini establert a la normativa
vigent sense que es presentessin reclamacions i/o suggeriments.
Atès que s’ha detectat d’ofici un error en la plantilla de personal del Institut Municipal
d’Esports i Lleure d’Olot aprovada i publicada que afecta a les places d’auxiliars
administratius, grup C2, en el sentit que el número de places ha de ser 1 i no 2 i les
places vacants han de ser 0 i no 1.
Atès que s’ha detectat d’ofici un error en la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot
aprovada i publicada que afecta a les places d’auxiliars administratius, grup C2, en el
sentit que el número de places ha de ser de 24 i no de 23 i les places vacants han de
ser de 3 i no 2.
Des d’1 de gener de 2020 fins a data d’avui dos agents de la Policia Municipal d’Olot,
la senyora **** i el senyor ****, han sol·licitat mitjançant instància la jubilació ordinària
d’acord amb el Reial decret 1449/2018 de 14 de desembre, en el qual s’estableix el
coeficient reductor de l’edat de jubilació a favor dels Policies Locals al servei de les
entitats que integren l’administració local. Per la qual cosa, cal modificar les places
vacants d’agent de Policia Municipal aprovades a la plantilla de personal per a l’any
2020 que seran de 7 i no de 5.
Atenent a criteris d’organització interna de l’Ajuntament d’Olot, l’àrea d’Alcaldia ha
proposat la creació d’una plaça de personal eventual, categoria responsable de
comunicació, grup A2.
Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 juliol, disposa que la plantilla es pot
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin
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esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització
administrativa interna.
Atès que l’article 22.2.i de la Llei 7/19/85, de 2 d’abril, disposa que el Ple és l’òrgan
competent per aprovar la plantilla de personal.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2020 en el
sentit següent:
1. El nombre de places de personal laboral, categoria auxiliars administratius,
grup C2, passa de 23 a 24 i el nombre de places vacants passa de 2 a 3.
2. El nombre de places vacants de personal funcionari, subescala de serveis
especials, Policia Local, categoria agent, grup C2, passa de 5 a 7.
3. El nombre de places de personal eventual, categoria tècnics mitjans, grup A2,
passa d’1 a 2.
Segon.- La plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2020 queda
configurada de la següent manera:

GRUP PLACES VACANTS Observacions
FUNCIONARIS
Funcionaris d'habilitació estatal
SECRETARIA
INTERVENTOR
TRESORER/A

A1
A1
A1

1
1
1

_
_
1

Escala d'administració general
SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR
SUBESCALA TÈCNICA MITJANS
SUBESCALA ADMINISTRATIVA
SUBESCALA AUXILIAR
SUBESCALA SUBALTERNA

A1
A2
C1
C2
AP

6
2
6
3
1

1
1
_
1
_

Escala d'administració especial
Subescala Tècnica
TÈCNICS SUPERIORS
TÈCNICS MITJANS
TÈCNICS AUXILIARS

A1
A2
C1

4
5
1

2
1
_

Subescala de serveis especials
Policia Local
SOTSINSPECTOR
SERGENT

C1
C1

1
3

_
1
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CAPORAL
AGENT

C2
C2

8
35

_
7

A1
A2
A2
C1
C2
C2
C2
C2
C2
AP

9
24
1
26
24
2
1
28
1
4

_
6
_
_
3
1
1
8
1
_

A2

2

_

LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS
TÈCNICS SUPERIORS
TÈCNICS MITJANS
TÈCNICS MITJANS temps parcial
ADMINISTRATIUS/DELINEANTS
AUXILIARS ADMINISTRATIUS
AUXILIARS ADMINISTRATIUS temps parcial
ENCARREGATS
PERSONAL QUALIFICAT OFICIS
ALTRE PERSONAL D'OFICI
SUBALTERNS
EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA
TÈCNICS MITJANS

Tercer.- Modificar la plantilla de personal del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot
per a l’any 2020 en el sentit següent:
1. El nombre de places de personal laboral, categoria auxiliars administratius,
grup C2, passa de 2 a 1 i el nombre de places vacants passa de 1 a 0.
Quart.- La plantilla del Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot per a l’any 2020
queda configurada de la següent manera:
GRUP PLACES VACANTS
LABORALS: INDEFINITS O TEMPORALS
DIRECTOR ESPORTIU
AUXILIARS ADMINISTRATIUS
MONITOR ESPORTIU
PERSONAL QUALIFICAT OFICIS
SUPERVISOR PAVELLÓ
CONSERGES

C1
C2
C2
C2
AP
AP

1
1
1
1
1
5

1
0
_
1
_
3

Observacions

1 a amortitzar

1 a amortitzar

Cinquè.- Publicar aquest acord de conformitat amb la legislació vigent i comunicar la
modificació als òrgans competents de les diferents administracions.
Intervé la Sra. Roca Adriana. Votarem en contra pel fet , com hem dit abans, de crear
la plaça de personal eventual.
Intervé el Sr. Guix. També com hem dit abans votarem en contra per no estar d’acord
en el punt de la plaça de personal eventual.
Intervé la Sra. Barnadas. Ens abstindrem com hem fet abans amb la plaça de personal
eventual.
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 11 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts), 5 en
contra (3 PSC i 2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC).
11.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA TRAMESA AL MINISTERIO DE
HACIENDA DELS PLANS PRESSUPOSTARIS

Núm. de referència : X2020010742
Núm. expedient: CPG52020000005

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 la tramesa al Ministerio de Hacienda dels escenaris
pressupostaris (2021-2023), tal com disposa la normativa d’estabilitat pressupostària i
sostenibilitat financera dels ens locals.
Intervé la Sra. Torras. És un punt de tràmit de donar compte del Pla Pressupostari del
2021 al 2023 com disposa la normativa pressupostaria i financera. Sobre la regla de
despesa que fixa com a taxa de referència nominal l'any 2021 un increment d'un 3%,
al 2022 un increment 3,2% i pel 2023 un 3,3%.
I el Ple se’n dona per assabentat.
12.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DE LA
CORPORACIÓ DEL PRESSUPOST DE 2019

Núm. de referència : X2020010695
Núm. expedient: CPG52020000004

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació
de l’exercici 2019 aprovada per Decret d’Alcaldia de 28/2/2020 pel que fa a:
-

Ajuntament d’Olot
IMEJO
IMCO
IMELLO
GUOSA

Segon.- Donar compte, també, dels estats comptables de la Fundació Hospital Sant
Jaume d’Olot, de la Fundació privada Museu dels Sants i del Consorci DINAMIG, a
31/12/2019 ( veure expedient).
Intervé Sra. Torras. Primer començarem per dir que l'any 2019 els recursos ordinaris
liquidats de l'Ajuntament han estat de 31,7 milions d'euros i el consolidat de 33,7
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milions d'euros. La principal font d'ingressos és l’IBI i representa un 31,67% sobre es
recursos ordinaris liquidats. La segona font d'ingressos és la participació en impostos
de l'Estat que representa un 24,32%.
La diferència entre els recursos ordinaris liquidats i les despeses ordinàries
reconegudes de l'Ajuntament ha estat positiva i degut a això s'ha permès dotar
provisions per possibles insolvències, també ha permès generar un superàvit per
poder destinar a inversions un cop surti la normativa sobre la seva aplicació. I també
ha permès poder destinar una part de recursos ordinaris a inversions. L’informe de
l'interventor posa també de manifest el compliment de tots els ràtios de solvència i els
rànquings d'estabilitat pressupostària. Tenim un estalvi net positiu, un romanent de
tresoreria positiu, un ràtio d'endeutament per sota del 75% i també es posa de
manifest el compliment del pagament de proveïdors dins de 30 dies de la data de
registre a la factura, tal com mana la normativa. També s'ha pogut mantenir un nivell
d'inversió sense haver d'augmentar l'endeutament. Recordem que els últims nou anys
s'ha reduït el deute en 12 milions d'euros. El rati d’endeutament 105 s’ha portat fins el
56% .De cada 100€ se'n destinaven 13,24€ a costos financers. Actualment l'any 2019
se n'hi han destinat 7,17€. Dins de l'apartat d'ingressos a part de l’IBI i la participació
en impostos de l’estat hi ha es altres figures impositives que cal esmentar com drets
generats per inspeccions d'activitats econòmiques. L'any 2002 es va modificar la
normativa de l'IAE i des dels serveis tècnics s'ha fet una projecció sobre el que ha
representat amb pèrdua d'ingressos aquest impost sortint un resultant negatius des
5,7 milions d'euros . Pel que fa la plusvàlua és un ingrés que va disminuint. Aquest
2019 s'han liquidat 300.000 euros menys que el 2018. En aquest impost hi plana una
incertesa a nivell normatiu en base a les últimes sentències judicials. Hi ha un projecte
de llei en el Congrés dels Diputats i que tot fa pensar que amb la seva aprovació la
disminució d'ingressos per aquest impost pot ser important tenint en compte que
només es pagarà quan es pugui demostrar que hi ha hagut un increment real de valor.
En quan l'impost de construcció. S'aprecia una petita i continuada recuperació. Es
manté estable també l'ingrés de l'impost de vehicles. I per acabar l'apartat dels
ingressos augmentaria en la taxa de gestió de residus degut a la davallada de
l'activitat econòmica d'aquests últims temps ha fet baixar les expectatives de liquidació
pel que fa les activitat empresarials.
Aquest fet juntament amb el retard en la construcció de la futura planta de triatge
obliga a fer reajustaments en la gestió. Entrant en l'apartat de despeses dir que
després d'uns anys de reducció en el gasto, a partir del 2015 al 2019 es posa de
manifest un creixement constant. En els últims cinc anys aquest creixement tot ha
estat d'un 21%. Aquest mitjana representaria un 4,33% cada any.
També cal dir que la despesa corrent s'ha pogut mantenir el nivell que requereixen les
necessitats de la ciutat i que a partir del 2012 degut a la reducció dels convenis amb la
Generalitat sobretot pel que fa a educació i serveis socials ha provocat la necessitat de
fer majors aportacions dels recursos municipals. L'aportació al Consorci de Benestar
Social s'ha doblat des del 2012.
Això sense tenir en compte que estem parlant d'aportació sense els costos indirectes
com una nòmina, centres d'esplai, beques menjadors escolars i serveis d'atenció a la
dona. Si entrem dintre l'Institut Municipal d'Educació i Joventut les aportacions en els
últims anys s'han incrementat més del 100%. Això ha sigut degut a la variació de la
composició dels seus ingressos. El 2012 l'aportació de la Generalitat fou de 460.000€i
el 2019 de 180.000€. Aquest menys finançament de les escoles bressol es troba en
situació de revisió per part de la Generalitat.
L'Ajuntament d'Olot a l'any 2018, va reclamar a la Generalitat l'import com un deute
que tenien del 2012 al 2018 que representaria un 1.600.000€. En quan a despesa de
personal de l’Ajuntament i els organismes autònoms el Rati és del 34,87%
pràcticament és el mateix que 2018 que va ser 34,55%.
Tot i així és inferior al del 2008 que fou del 38,54 donat que des del 2010 fins al 2014
el personal va perdre un 15,55% motivat per les mesures aplicades per l'Estat contra
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el dèficit públic que va suposar una reducció de les retribucions dels empleats públics i
que ara de mica en mica es va recuperant. Des d'un punt de vista financer
l'Ajuntament supera el 90% pel que fa a tots els drets liquidats. Tots els drets que
liquida l'Ajuntament, en cobrem el 90% i el 89 % de les obligacions reconegudes.
Això, ens permet complir amb escreix la normativa sobre la morositat i per tant poder
pagar a 30 dies i alhora també reduir la despesa financera per accés a pòlisses de
crèdit per gestionar la tresoreria. Aquests paràmetres denoten una gestió financera
correcta. El volum de domiciliats és superior en aquests moments al 75%. En el
compte de recaptació es posa de manifest la bona tasca portada a terme per la
recaptació executiva i els seus resultats tasca sense la qual no seria possible fer un
bon servei de recaptació en voluntària.
Des d'aquí voldria donar les gràcies i felicitar el departament per aquesta bona gestió i
també destacar el compromís dels ciutadans fins a l'hora de complir amb les seves
obligacions tributàries. Per acabar voldria fer un agraïment a l'interventor i a tot el
personal de Serveis Econòmics per la seva professionalitat i també l'acompanyament
que em donen en tot moment.
Intervé la Sra. Roca. Només preguntar si es pòlisses de crèdit que tenim havien estat
tant altes? I donat que actualment estant en un interès baix si continuem depenent
d’ells com pot afectar?
Intervé el Sr. Mir. En primer lloc agrair a la regidora i els Serveis Econòmics per la
feina realitzada i els aclariments que hem necessitat. En el moment dels pressupostos
ja vam fer una reflexió de no agreujar la pressió fiscals dels olotins no apujant
impostos més de l’increment de l’IPC i sobretot treballar i fer un anàlisi en profunditat
en els propers exercicis el tema de despeses fixa de l’Ajuntament que cada any es
incrementant. Identificar quines són les essencials i obligatòries i establir un ordre de
prioritats.
En l'apartat d'ingressos tenim que les principals fon d’ingressos tendeixen a la baixa.
Tret de l’ICIO hi ha una petita puja però s’ha de veure si es pot consolidar després
d’aquesta crisi i de l’IBI que s’ha convertit en la primera font d’ingressos que s’han
incrementat aquests darrers anys un 38%. Això ve a dir que els pressupostos se
sustenten cada vegada més per l’IBI i que estem fent equilibris per mantenir uns
pressupostos de despesa exigint cada vegada més aportacions dels ciutadans a
través de les pujades d’IBI.
Una última reflexió en quan romanent líquid de tresoreria que ha generat un superàvit
important. Potser indica que les previsions pressupostàries que es van fer podrien
haver estat unes altres i la pressió fiscal que vam aprovar en l’any 2019 podrien haver
estat més baixes i garantint igualment els serveis amb una quantitat de diners inferiors.
Intervé la Sra. Barnadas. Totes aquelles reflexions en quan al pressupost ja les vam
realitzar en el moment de l’aprovació i simplement seria ara el moment d’agrair i
felicitar tota la feina dels serveis tècnics de la casa per liquidar el pressupost. En tot
cas, si ara es planteja alguna modificació per encarar aquesta crisi econòmica que
afrontarem o de cara un nou pressupost ja faríem noves consideracions.
Intervé la Sra. Torras. En quan a la pregunta de la Sra. Roca, respondre que sí.
L'any 2012, les pòlisses que es varen demanar eren de 4.700.000€ i l'any 2013 de
4.900.000€. Els interessos que es varen pagar l'any 2013 d'aquestes pòlisses van ser
121.000€ i en aquests moments hem pagat per aquest 4.000.000 que he dit
anteriorment 4.400€.
En quan al percentatges d’IBI que s’han donat, dir que en aquest moments l’ingrés per
aquest impost representa el 31.67%, mentre que l’any 2014 estàvem en 31,57% pel fet
que ens vam acollir a les baixes dels valors cadastrals dels immobles i es va haver de
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reconduir a l’alça aquest coeficient per arribar a ingressar el que es necessitava per
cobrir les despeses.
Quan s’ha parlat del superàvit, dir que aquest 2019 i el proper any 2020 estem seguint
un Pla Estratègic Financer per la regla de la despesa i aquests majors ingressos que
s’han produït en part per una regularització de la PIE que ha suposat 200.000€, per
unes multes per execucions subsidiàries, per unes inspeccions de l'IAE i un majors
ingressos per envasos perquè es recicla més, no es poden aplicar en el pressupost.
D’aquí aquest superàvit. Per altra banda hi ha partides en el pressupost que no podem
ajustar i pot haver-hi un sobrant. Per posar un exemple en el capítol 1 hem de
pressupostar totes les persones majors de 60 anys i es poden jubilar durant l’any, però
realment quantes ho faran no ho sabem.
Intervé el Sr. Alcalde. Estem pendents d’una reforma estatal que ens permetria
dissenyar accions des de l’Ajuntament per invertir aquest superàvit en accions
vinculades a l'àmbit del benestar social i al suport al comerç per recuperar l’economia.
En tot cas és una cosa que no estarem pendents serà importantíssim tenir aquesta
informació a l'hora de dissenyar les propostes que com a Ajuntament podrem fer per
ajudar aquests sectors.
I el Ple se’n dona per assabentat.
13.1. - DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES
FETES ALS GRUPS MUNICIPALS DE 15.6.2019 A 31.12.2019

Núm. de referència : X2020010750
Núm. expedient: CPG52020000006

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 la justificació de les transferències fetes als grups
municipals ( de 15.6.2019 a 31.12.2019), una vegada fetes les comprovacions
escaients es considera que la documentació presentada és correcta i compleix amb el
que disposa l’article 73.3 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local
Intervé la Sra. Torras. Una vegada fetes les comprovacions escaients de la
documentació presentada i comprovar que compleix amb tot el que disposa la llei es
tracte de donar compte.
Intervé la Sra. Roca. Ens agradaria fer una proposta de cara quan tinguem la nova
pàgina web en funcionament si seria possible tenir totes les despeses publicades.
Intervé el Sr. Alcalde. Prenem nota de la seva proposta.
I el Ple se’n dona per assabentat.
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14.1. - DONAR COMPTE DE L'APLICACIÓ DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 2019
Núm. de referència : X2020010757
Núm. expedient: CPG52020000007

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’aplicació del fons de contingència de l’exercici 2019,
segons detall:
-

Reconstrucció mur c. Sant Miquel
13.113,69 euros
Retirada d’arbrat del riu Fluvià
7.260,00 euros.
Actuacions de clavegueram
10.710,68 euros.
Projecte urgent patologies pont Bisaroques 4.000,00 euros.
Defensa jurídica.Contenciosos
14.119,96 euros.
TOTAL

49.204,33 EUROS

I el Ple se’n dona per assabentat.
15.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PUBLICS DE L'IMEJO CORRESPONENTS A
EBMO,EME,EMMO I ESTIU RIU
Núm. de referència : X2020011472
Núm. expedient: CPG62020000005

Vist que l’Institut d’Educació i Joventut d’Olot gestiona les escoles municipals (EBMO,
EME, EMMO) que funcionen per cursos escolars i programa l’Estiu Riu que es
portaran a terme l’estiu 2020
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
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 els preus públics corresponents a les escoles municipals (EBMO,
EME, EMMO) i a les activitats de l’Estiu Riu.
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Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 19 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts, 5 ERC i
3 PSC), 2 abstencions (2 CUP).
16.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMEJO CORRESPONENTS AL
MES DE JULIOL ESCOLES BRESSOL

Núm. de referència : X2020011538
Núm. expedient: CPG62020000006

Vist que l’Institut d’Educació i Joventut d’Olot oferta pel mes de juliol de 2020 l’activitat
“EMBO d’estiu” per a les famílies matriculades durant el curs.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
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 els preus públics del mes de juliol per l’activitat “EMBO d’Estiu”.
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’ Educació i Joventut
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 19 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts, 5 ERC i
3 PSC), 2 abstencions (2 CUP).
17.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMELO CORRESPONENTS A LA
PISCINA MUNICIPAL TEMPORADA 2020

Núm. de referència : X2020011471
Núm. expedient: CPG62020000004
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Vist que l’Institut d’Esports i Lleure d’Olot gestionarà directament la piscina municipal
durant l’estiu de 2020.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
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 els preus públics corresponents a la gestió de la piscina municipal per
a la temporada 2020.
Segon.-L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 19 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts, 5 ERC i
3 PSC), 2 abstencions (2 CUP).
18.1. - APROVACIÓ DEL PREU PÚBLIC DE L'IMCO CORRESPONENTS A LA
VENDA DEL CONTE LA GUILLA ( TÍTOL PROVISIONAL)
Núm. de referència : X2020010770
Núm. expedient: CPG62020000003

Vist que l’Institut de Cultura d’Olot està editant el conte La Guilla ( títol provisional)
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el preu públic corresponents a la venda del conte La Guilla ( títol
provisional) .
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el
dèficit que produeixen les activitats proposades.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 19 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts, 5 ERC i
3 PSC), 2 abstencions (2 CUP).
19.1. - APROVACIÓ DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMCO CORRESPONENTS A ALS
ESPECTACLES DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2020

Núm. de referència : X2020010767
Núm. expedient: CPG62020000002

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Vist que l’Institut de Cultura d’Olot programa les activitats que es portaran a terme en
motiu del Festival Sismògraf 2020.
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no
cobreix el cost del servei.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
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 els preus públics corresponents a les activitats que es duran a terme
en el Festival Sismògraf de 2020
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el
dèficit que produeixen les activitats proposades.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 19 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts, 5 ERC i
3 PSC), 2 abstencions (2 CUP).

Mod_ACTS_DPLE

20.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS CORRESPONENT A LA
GESTIÓ DE L'ESPAI "CA-NYERA" (COWORKING)

Núm. de referència : X2020010170
Núm. expedient: IG112020000001

Amb data 16 de maig de 2019 l’Ajuntament Ple va convalidar l’acord de la Junta de
Govern Local de 2 de maig de 2019 pel qual s’aprovaven els preus públics
corresponent a la gestió de l’espai “Ca-nyera” 2019.
Amb efecte 01/01/2020 no es va fer cap modificació dels preus aprovats i per tant fins
a data d’avui han regit els mateixos aprovats pel Ple de 16/05/2019.
DINAMIG cuida de la gestió de l’espai, però el cobrament dels ingressos així com la
seva comptabilització es porta a terme per l’Ajuntament d’Olot.
Revisats novament els preus per part dels tècnics especialitzats s’ha cregut convenient
de procedir a una simplificació i a la vegada reducció dels preus vigents.
D’acord amb el previst als articles 41 a 47 del Reial Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de
març, pel qual s’aprova el tet refós de la Llei reguladora de les Hisendes Locals
(TRLRHL), es procedeix ara a la seva modificació.
En relació a l’expedient IG112020000001 de modificació dels preus corresponents a la
gestió de l’espai “Ca-nyera” 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.- Aprovar la modificació dels preus actuals corresponents a la gestió de l’espai
“Ca-nyera”, substituint-los pels que es detallen a continuació:
NOUS PREUS “CA-NYERA” 2020
ESTADES COWORKING
Jornada completa (24h)
Mitja Jornada (4h/dia)
Ús un sol dia

IMPORT
MENSUAL/ESPAI
70,00 €
40,00 €
10,00 €

IVA 21%

TOTAL

14,70 €
8,40 €
2,10 €

84,70 €
48,40 €
12,10 €

-

Bonificació del segon espai (mateix NIF ), durant 6 mesos....................... 40 %

-

Bonificació per usuaris del servei d’Emprenedoria, durant 6 mesos......... 15 %

-

Amb la utilització de cada espai de treball hi ha dret a la utilització d’una
taquilla.

Segon.- Un cop feta l’aprovació es procedirà a la publicació de la present modificació
de preus al Butlletí Oficial de la Província (BOP).
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Intervé la Sra. Roca. Ens abstindrem fins que no tinguem la tarificació social
progressiva que es pugui aplicar sobretot en escoles municipals de música, bressol
etc. I sí que voldríem fer un parell de preguntes en el cas de l'estiu riu: Ens poden
aclarir si aquest any s’incrementarà el nombre de monitors quan hi hagi nens amb
necessitats especials. I de cara als preus públics Ca-Nyera: ens poden aportar alguna
dada sobre l'ocupació de l'espai, el cost econòmic, etc. I en quin estat es troba la
renovació del contracte de lloguer?
Intervé el Sr. Mir. En tots votarem a favor tret en el que fa referència al festival
sismògraf perquè creiem que no es podrà realitzar en l’estat d’alarma que estem.
Intervé la Sra. Barnadas. Si aprovem els preus públics de l'estiu Riu, l'escola bressol i
la piscina quina serà la possibilitat de la seva modificació davant la quantitat de
famílies que es poden haver vist afectades per aquesta crisi sanitària. Per tant, potser
seria més bo aprovar els preus públics quan se sàpiga si es poden fer aquestes
activitats, deixar-ho sobre la taula i per al proper Ple fer una reflexió d’aquelles
mesures de rebaix d'aquests preus públics per a famílies que hagin pogut quedar a
l'atur, per autònoms que han hagut de tancar el seu negoci o petites empreses, és a
dir de molta gent que econòmicament ho poden passar malament.
Respecte al Sismògraf. Si aprovem ara aquests preus públics i entenem que ara l'abril
és impossible portar-ho a terme. Tenen previst que es pugui fer més endavant i per
això proposen l’aprovació d’aquests preus públics. Referent preus conte de la Guilla hi
votarem a favor. I per últim, el tema dels preus públics Ca-nyera també demanar quina
és la situació actual de Ca-nyera i vist que s’ha volgut fer un joc de màrqueting amb el
nom, vetllar perquè no es perdi l’origen i l’essència de Can Nyera, una botiga amb
tradició del barri vell.
Intervé la Sra. Torras. Els preus públics provenen d’unes aprovacions inicials que es
varen fer en Junta de Govern i ara s’han de ratificar al Ple. El procediment correcta és
un cop aprovat per Junta i Ple, analitzar totes les situacions que s’han donat per
aquesta crisis i a partir d’aquí establir uns fraccionaments, ajudes o bonificacions per
aquelles famílies afectades.
Intervé la Sra. Camps. Ho tenim tot a punt i ens agradaria que tot anés amb una
temporalització normal. Respecte si hi hauria un augment de monitors, d’entrada
seguim tota la normativa i el decret d’activitats de lleure, per tant farem el que ens
marqui aquesta normativa.
Intervé el Sr. Alcalde. Afegir que es tractaria d’aprovar ara al Ple perquè sinó
correspondria altra vegada als organismes autònoms i a les seves juntes de govern
aprovar uns altres preus públics.
Pel que fa al Sismògraf es farà és una de les activitats que podrem mantenir dintre
d'aquest 2020, però no evidentment amb les mateixes condicions en què s'hauria fet.
Renunciarem a aquella part internacional com poden ser companyies de Suècia,
França, Itàlia, Bèlgica o d'altres països però en canvi en sentim en el deure i a més en
aquests moments de crisi que estan patint els sectors culturals mantindrem el
compromís per totes aquelles companyies catalanes i per tant durant un cap de
setmana que està per confirmar, és possible que sigui l'últim cap de setmana del mes
de setembre, farem un sismògraf més petit, més català però per donar l'oportunitat a
totes les companyies i a tota la gent que havia treballat en produccions d'aquí a
Catalunya de no perdre cap ingrés i tinguin l'oportunitat de representar-ho.
A part que aquí a la ciutat d'Olot ens convé que siguem capaços de re programar
aquestes atractives per la gent que venen de fora de la comarca ja sigui per dinamitzar
el comerç i l'hostaleria un cop superem aquest període.
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Intervé la Sra. Barnadas. Entenem el per què aquesta aprovació de preus públics vist
els aclariments, però també entenem que tenim el compromís de l'equip de govern de
fer totes les bonificacions que siguin necessàries perquè totes les famílies puguin anar
en aquestes activitats que es proposen des de Ajuntament.
Demanàvem també que en poguéssim fer un breu resum de com està l’espai Canyera.
Intervé la Sra. Canalias. Recordar que el coworking ha estat una de les accions del
PIAM nucli antic per tal que esdevingui un element integrador i dinamitzador del nucli.
En aquest cas, avui també modifiquem els preus a partir de l'experiència dels primers
mesos. Ens anem adaptant segons les necessitats. Cal destacar que sobretot veïns i
l'escola d'art n’estan molt contents ja que és aquest element dinamitzador del nucli
antic. Tanmateix si que requereix d’un temps, de moment portem cinc mesos i la
majoria d'espais arreu de Catalunya tarden de 2 a 3 anys a omplir-se.
Actualment, hi ha set treballadors a punt d'entrar-ne un altre i que són quasi la meitat
dels espais que hi caben. Tenim moltes sol·licituds per la utilització de la sala i creiem
que és un bon mitjà per donar a conèixer aquest espai. Pel que fa als costos ara
mateix no els tinc, però els demanarem. I pel que fa al nom de Ca-nyera recordar que
es va fer un curs amb els estudiants de belles arts i el nom escollit va ser el nom
actual.
Intervé el Sr. Mir. En quan promoció de Ca_nyera pensem que seria interessant fent
promoció als instituts sobretot de formació professionals perquè molts dels joves
coneixin aquest projecte i donar sortida a nous emprenedors.
Vist els aclariments dels preus públics del sismògraf hi votarem a favor i veient que
serà de petit format, fem la pregunta si el pressupost també es veurà ajustat veien la
dimensió.
Intervé la Sra. Canalias. Actualment comencem a treballar molt profundament a través
del servei d’emprenedoria i ens estem acostant als instituts i escoles.
Intervé el Sr. Alcalde. Pel que fa la pregunta de sismògraf, efectivament el pressupost
s'haurà de canviar radicalment, però no sabria en aquest moments en quina proporció
i ni com quedarà.
Ara per ara, tot just hem fet una reunió telemàtica amb els responsables de l'ICEC
l'Institut Català de les Indústries Culturals per decidir que farem una jornada telemàtica
d’un dia amb 80-90 persones del sector de la dansa en les dates que estava previst el
Sismògraf.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 19 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts, 5 ERC i
3 PSC), 2 abstencions (2 CUP).
21.1. - MPOUM LA GRANJA - PASSEIG SANT ROC, 8.- PROPOSANT APROVAR
INICIALMENT

Núm. de referència : X2020010425
Núm. expedient: UPL12020000004

Vista la modificació puntual del POUM “LA GRANJA”, redactada pels serveis tècnics
municipals en data març 2020, l’objecte de la qual és el d’assenyalar en la normativa
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urbanística la possibilitat de contemplar-hi diferents activitats i usos del tot compatibles
amb les seves característiques i espais, responent a les necessitats locals, i que
puguin ser privades. La voluntat de la Corporació de rehabilitar l’edifici i recuperar-lo
per a la comunitat ja és definida en els antecedents amb la confecció en el seu dia del
projecte corresponent.
Per tal de permetre la participació de les diferents entitats que poden intervenir en la
rehabilitació i reutilització de “La Granja” cal afegir l’ús Escolar per les activitats que
s’hi volen desenvolupar, a més de la titularitat privada. Per tant, l’edifici de “La Granja”
queda qualificat amb la formulació de la present modificació, com a equipament
comunitari cultural, religiós i administratiu, claus 4.4,a i 4.1.b, sense perjudici de les
actuacions de rehabilitació que s’hi portin a terme.
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació.

Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme i l’art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir.

En virtut de l’exposat, President de la Comissió Informativa del Ple General de
l'Ajuntament, proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del POUM “LA GRANJA”,
redactada pels serveis tècnics municipals en data març 2020, l’objecte de la qual és el
d’assenyalar en la normativa urbanística la possibilitat de contemplar-hi diferents
activitats i usos del tot compatibles amb les seves característiques i espais.

SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.

TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.

QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Güell. L'equip de govern vol recuperar el Projecte Centre Integral de
formació professional i per això s’ha d’incloure en el POUM aquestes clàusules d’usos
formatius.
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Intervé el Sr. Riera. Ens podrien donar més informació del que s’ha treballat fins ara?
Quines són les intencions davant la necessitat pública de sortida laboral i professional
pels joves de la ciutat? A nivell històric comparteixo el fet de donar conèixer la història
de la granja.
Intervé el Sr. Guix. Hi votarem a favor perquè és una proposta per la ciutat, però per
contra no veiem clara la ubicació. Ens agradaria que es penses en la ciutat en global i
s’ubiqués en algun servei educatiu per tal de poder treballar en xarxa.
Intervé el Sr. Quintana. Entenem que hi ha una voluntat de fer un centre educatiu a la
Granja? Això, implicaria que s'ocupés tot l'espai de l'edifici?
Pensem que en el seu moment va ser un error no conservar tots els edificis de la
Granja. I com ja s’ha dit anteriorment, també creiem que s’hauria tenir una planificació
d'equipaments de la ciutat en una visió més amplia, perquè per posar un exemple
tenim Can Monsà ja que és un espai que de formació i amb capacitat de creixement o
en algun dels instituts de la ciutat.
En tot cas, el que volem dir és que cal reflexionar que no tenim un Pla d’equipaments
per la ciutat i no el cas del que es pugui fer aquest espai en concret de la Granja.
Intervé el Sr. Alcalde. Crec que han anat molt més enllà del que els hi estàvem
proposant que és una aprovació inicial d'una modificació del planejament per incloure
els usos educatius en un espai on encara no hi ha res decidit. Dir però, que tenim un
Pla d'Equipaments Culturals, un Pla d'equipaments Esportius, un Pla d'Equipaments
Educatius i un Pla d'Equipaments Sanitaris és a dir no hi ha un Pla Únic
d’Equipaments però sí que la ciutat està planificada i evidentment hem estudiat Can
Monsà, la Providència i altres edificis de la ciutat.
L’escola de segones oportunitats és un projecte de mandat molt important i urgent de
resoldre i un dels possibles llocs podria ser aquest espai de la Granja. I el que estem
fent ara és una modificació del planejament que inclogui aquests usos educatius
perquè una modificació del planejament és un tràmit llarg i a partir d’aquí ja anirem
veient com acaba. Però aquest projecte es mereix que en parlem en és tranquil·litat i
val la pena convocar-los a una reunió que puguin disposar de tota la informació i
compartir possible ubicacions i explicar perquè s’han descartat altres opcions.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 14 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts i 3 PSC),
7 abstencions (5 ERC i 2 CUP).

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 dotze 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
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LA SECRETÀRIA

