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ACTA NÚM.4 
SESSIÓ ORDINÀRIA DE 16 D’ABRIL 2020 

1A CONVOCATÒRIA 
 

 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 16 d´abril 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 ordinària, pública i  de primera convocatòria  que correspon 
al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs./es: Estanis Vayreda (JxCAT), Montserrat Torras i 
Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz i Díaz (JxCAT), Jordi Güell i Güell (JxCAT), 
Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i Torrent (JxCAT), Aniol 
Sellabona i Aguilera (JxCAT), Gemma Pujolar i Busquets (JxCAT), Adriana 
Francès i Planellas (JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT), Anna Barnadas i 
López (ERC), Josep Granados i Serrat (ERC), Iolanda Suescun i Pérez (ERC), 
Josep Quintana i Caralt (ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC), Josep Guix 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. 
 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària extraordinària de 27 de març de 
2020. 

 
2. - DESPATX OFICIAL 

 
El Sr. Alcalde proposa al plenari fer arribar el condol a totes les persones que han 

perdut un familiar, un amic, un conegut... aquests últimes setmanes a causa del 

coronavirus. El meu record per a tots ells. 

 

Igualment, vull traslladar el meu suport a tothom que en aquests moments es recupera 

d’aquesta pandèmia, ja sigui a casa o a l’Hospital. Un missatge d’esperança i molta 

força per tirar endavant.  

 

I l’agraïment per a totes les persones que treballen, cadascuna des d’un àmbit diferent, 

però amb un objectiu comú: superar la COVID-19. Personal sanitari, serveis socials, 

cossos de seguretat, protecció civil, emergències... no ens cansarem mai de donar-vos 

les gràcies per la feina que feu de forma incansable durant tot l’any però especialment 

per aquestes últimes setmanes, tan intenses com estan essent.  

 

Un agraïment que també vull fer extensiu a les entitats i empreses que s’han ofert de 

per ajudar a combatre la COVID. Són moments de dificultats i de moltes 
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preocupacions, però també de rebre trucades contínues amb oferiments per 

col·laborar forma desinteressada per poder afrontar una situació excepcional com la 

d’aquests dies. 

 

No em vull deixar de remarcar el comportament exemplar dels ciutadans d’Olot en 

aquests dies de confinament. Crec que ho estem fent bé, però que no ens podem 

relaxar davant la COVID19. Hem de continuar mantenint les mesures que ens indiquen 

els professionals sanitaris i fent els esforços que calguin per aconseguir superar 

aquesta pandèmia. Convençuts que ens en sortirem i que podrem tornar a recuperar la 

normalitat i, amb ella, tornarem a viure amb més intensitat que mai la nostra ciutat.  

 

Avui també vull recordar que a aquesta hora hauríem d’haver celebrat el ple del 

Consell dels Infants. Aquest any, els alumnes treballen el tema de les Noves 

Tecnologies i avui havien de portar-nos les seves propostes de ple. La COVID-19 no 

ha permès que poguessin venir avui al ple i ha obligat a aturar un treball que 

reprendran quan les circumstàncies ens ho permetin.  

 

Per últim i com a cada Ple, no vull deixar d’expressar la nostra solidaritat amb les 

víctimes dels feminicidis, que malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. I 

tornar a demanar la llibertat dels dos Jordis, de l’Oriol Junqueras, d’en Joaquim Forn, 

de la Dolors Bassa, de la Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en Josep Rull i d’en 

Jordi Turull, injustament tancats a la presó.  També el retorn de Carles Puigdemont, 

Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, i Toni Comin i de l’Anna Gabriel, Marta 

Rovira i el Valtonyc. 

 
Intervé el Sr. Riera. Ens a sumem a  les paraules de l'alcalde i per la nostra part també 
voldríem fer arribar una abraçada ben forta als petits comerços de la nostra ciutat  que 
estan passant per un mal moment. En una fase de reactivació i de recuperació 
econòmica els haurem de defensar al màxim possible i els haurem d'ajudar. També 
una abraçada ben forta a més de les 300 famílies que hem detectat amb una bretxa 
digital i que s'està treballant per solucionar-ho. També, Una forta abraçada a Xartic 
l’empresa encarregada de reconnectar aquestes famílies. 
I finalment també als treballadors/es reponedors de supermercats, serveis de neteja, 
personal varis, considerades moltes vegades feines precàries i que avui estant donant 
un servei essencial per la població. Paral·lelament també hem vist una onada de 
solidaritat de tota una sèrie d'empreses, de treballadors i treballadores que s'han 
bolcat a intentar ajudar en el que han pogut, fent mascaretes, iniciatives culturals i tota 
mena d’activitats per donar-nos ànims. 
També volem recordar sanitaris/es  i a molts educadors i les educadores socials que 
estan ara mateix tirant endavant tota una sèrie d'espais de la nostra ciutat i també 
ajudant a joves menors confinades. 
Per tant ànims a tots i a totes els 21 regidors i regidores de l'Ajuntament, al  personal 
tècnic de l'Ajuntament , a tota la ciutadania, totes les entitats, col·lectius, a tot el 
múscul social i  cultural de la ciutat social, que ja estan pensant quines seran les 
pròximes activitats que farem per reforçar-nos i tirar endavant la ciutat. 
 
Intervé el Guix. Ens afegim a les paraules que ha dirigit l'alcalde a la ciutat d'Olot i de 
la CUP en aquests desitjos de donar les gràcies a molta gent que donant cada dia molt 
de sí perquè puguem desenvolupar la ciutat. En tot cas també deixeu me afegir els 
col·lectiu d'aquestes empreses argumentaris i treballadors, i al sector primari que estan 
treballant cada dia perquè puguin arribar els aliments a la cadena de alimentària de la 
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població. I per últim, al col·lectiu d’ensenyants de la ciutat d’Olot que està treballant 
moltíssim i en unes condicions que no hi estaven acostumats per fer arribar a les llars 
via telemàtica les classes i els deures als estudiants, necessaris perquè no puguin 
perdre el curs. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Afegir-me a les paraules que s'han dit.  Sobretot expressar 
aquest condol a les víctimes que hi ha hagut a la nostra ciutat. M'agradaria posar en 
valor aquelles petites iniciatives que són un pas endavant per a la nostra societat i en 
aquest sentit per exemple remarcar molts productes de quilòmetre zero. Han establert 
noves xarxes de comercialització i aquestes seran les iniciatives que en un futur ens 
faran fer passos decidits endavant a l'hora de tenir una sobirania alimentària.  
Aquesta  crisi del coronavirus ha posat sobre la taula tres col·lectius essencials que 
són: els científics la sanitat i l'educació. I això, ens ha de fer aprendre de com ha 
d'avançar la nostra societat  i quins han de ser quines han de ser les nostres prioritats 
futures, conjuntament amb el col·lectiu de l'alimentació de quilòmetre zero.  

 
 

3. - DECRETS 
 

 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2020LDEC000735 al 2020LDEC000844. 
 
Intervé la Sra. Roca. Primer voldríem preguntar per dos decrets del ple passat. Un d’ 
instal·lar un aparcament de bicicletes de lloguer al carrer Mulleres. I l’altra de redacció 
de jocs infantils del Firal.  I respecte d’aquest Ple, hem trobat que s’han adjudicat uns 
manteniments de les dependències de l'Ajuntament d'Olot a SAI però hi ha tres 
decrets exactament iguals relacionats. 
Hi ha un decret que posa la suspensió parcial del contracte dels serveis de neteja 
d'edificis i equipaments municipals quan se’ns va dir que tot es mantenia igual. I 
també, en el mateix sentit per un decret d’aprovació i certificació d’obra i construcció 
de l’edifici Espai Cràter quan se’ns va dir que tot allò relacionat en obres quedava 
parat. 
 
Intervé el Sr. Güell. En quan l’aparcament de bicicletes al c. Mulleras en aquest 
moment no ho recordo, m’ho apunto i li buscaré. 
En quan a la certificació de les obres Espai Cràter, són les certificació de les obres 
realitzades abans del Decret que aturava les obres. 
  
Intervé el Sr. Sellabona. En relació al tema dels jocs del Firal,  es va fer un encàrrec 
del projecte que vam valorar i fer una sèrie de consideracions i s’ha rebut ja una nova 
proposta i estem treballant en aquesta línia per anar definint el projecte. I tenir una  
idea base per després poder explicar, compartir i tirar endavant aquest projecte. Estem 
treballant de portes endins però  sí que ens aturaria en el moment que hàgim d'iniciar 
els processos de contractació, etc.  
 
Intervé el Sr. Arbós.  El SAI és el sistema d'alimentació interromput necessari en cas 
d'emergència de caiguda elèctrica perquè el sistema informàtic i les bateries 
segueixen funcionant. És una renovació que es fa anualment i es tracte de fer un 
manteniment dues vegades a l’any. 
 
Intervé la Sra. Torras. Del  contracte de neteja hi ha dues parts: una primera,  és la 
facturació que vam demanar a l’empresa, del període de l’1 al 15, que l’empresa va 
donar els serveis igualment. I la segona part, donat que l’empresa entrava en una 
ERTO, nosaltres teníem pendents unes hores excedents d’una neteja general de les 
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escoles  i les volíem aprofitar per fer una neteja general a les oficines de la Policia 
Municipal. Vam estar parlant amb l’empresa per decidir les nostres necessitats i 
establir ells quantes persones posaven en ERTO i arrel d’aquesta negociació nova es 
va fer aquest decret amb les noves condicions. 
 
 

4.1. - DONAR COMPTE DEL PRIMER DOCUMENT DE MESURES DE 
L’AJUNTAMENT D’OLOT PER COMBATRE ELS EFECTES SOCIALS I 

ECONÒMICS DE LA COVID-19 
 
 
Núm. de referència : X2020012698     
Núm. expedient: SG052020000003 

 
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 del  primer document de mesures de l’Ajuntament d’Olot per 
combatre els efectes socials i econòmics de la COVID-19, segons detall: 
 

Des de fa unes setmanes Olot i els seus habitants, igual que la resta del món, estem 
immersos en una dura crisi de salut provocada pels efectes del COVID-19, una 
malaltia infecciosa causada per un virus desconegut fins ara per la humanitat. Aquesta 
crisi ha provocat greus conseqüències sanitàries a molts olotins i olotines, generant 
inclús la mort en alguns casos. També ha provocat una tensió considerable als 
sistema de salut i serveis socials del país.   

Unes tensions que s’han pogut reduir per l’esforç ingent dels professionals sanitaris i 
socials, així com de molts altres treballadors públics. I com no, de moltes empreses, 
treballadors del sector privat, entitats sense ànim de lucre i particulars, que durant les 
darreres setmanes han posat en valor dues de les grans qualitats dels éssers humans: 
la generositat i la solidaritat.  

Des de l’Ajuntament d’Olot des del primer moment s’ha treballat en fer complir el 
confinament a la ciutat, que s’ha respectat majoritàriament per part de la ciutadania. La 
Policia Municipal, els Mossos d’Esquadra i el servei de Protecció civil han col·laborat 
també intensament en aquest objectiu. Igualment, a Olot i a la Garrotxa els serveis de 
salut i els serveis socials han treballat de forma coordinada, per garantir en tot moment 
una bona atenció a qui ho ha necessitat. També des de la coordinació sanitària s’han 
anat planificant neteges i desinfeccions a molts punts de la ciutat, i especialment a 
l’entorn dels centres de salut, residències de gent gran o espais de més afluència 
ciutadana.  

Per desgràcia, la lluita contra el COVID-19 suposa aplicar un seguit de mesures de 
confinament i de restricció de la mobilitat amb greus conseqüències socials i 
econòmiques. El confinament de moltes persones a casa i l’aturada obligada de la 
majoria d’activitat social, cultural i econòmica genera des de fa setmanes 
problemàtiques gravíssimes a moltes famílies i empreses.  

En paral·lel a la gestió de la crisi sanitària, com a Ajuntament d’Olot estem obligats a 
prendre mesures també per combatre els efectes socials i econòmics d’aquesta 
pandèmia. Amb aquest objectiu, des de fa dues setmanes l’Alcalde, l’equip de govern i 
representants de tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Olot (JuntsxCat, ERC, 
PSC i la CUP) han treballat i acordat un Primer paquet de mesures per reduir els 
efectes del COVID-19 als ciutadans d’Olot.  
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Principis que inspiren les mesures proposades 

Recuperació social. Una de les conseqüències d’aquesta crisi serà l’increment de 
persones amb dificultats econòmiques bàsiques. Amb aquest objectiu, caldrà reforçar 
els serveis socials per assegurar que cap persona quedi desemparada, posant 
especial atenció en els lloguers socials, la distribució d'aliments, l’atenció domiciliària, 
les dones víctimes de violència masclista, ... 

Reactivació econòmica. La superació de la crisi requerirà, a més de mesures socials, 
una reactivació de l’economia a nivell global i local. És per això que caldrà potenciar i 
prioritzar totes aquelles accions que tinguin un component de recuperació econòmica, 
especialment per aquells sectors que més hagin patit.  

Flexibilitat. Les situacions excepcionals requereixen respostes extraordinàries. I per 
això, des de l’Ajuntament d’Olot es facilitarà  el pagament a terminis sense interessos 
dels impostos i taxes a tothom que hagi patit una reducció dels ingressos i per tant una 
manca de liquiditat (falta de tresoreria).  

Compliment de les obligacions econòmiques. L’Ajuntament d’Olot impulsarà les 
accions necessàries per disposar de suficient recursos, sempre amb criteris de 
responsabilitat, bona gestió i compliment de la legalitat per poder continuar fent front al 
pagament de les seves obligacions econòmiques, amb l’objectiu de no perjudicar a 
treballadors i proveïdors.  

Mesures concretes proposades 

1. Fons social. Amb la voluntat que cap persona ni família quedi sense ajuda es 
reforçaran els serveis socials de l’Ajuntament d’Olot. I en concret, es destinarà 
un 20% del superàvit de l’Ajuntament de 2019 (el màxim que permet el Govern 
de l’Estat espanyol) als programes socials (serveis socials de primària, 
teleassistència, menjadors social...). Pel que fa a Olot aquesta quantitat són 
uns 280.000 aproximadament, que se sumen al 1.259.000 euros que ja hi ha 
en el pressupost 2020.  

2. Fons econòmic. Amb la voluntat d’ajudar a empreses, microempreses, 
comerços o autònoms es crearà un nou fons d’ajudes (a través de 
subvencions) a fons perdut als sectors econòmics de la ciutat. Aquest fons 
s’haurà de nodrir de recursos de l’actual pressupost, del superàvit de 2019 (si 
el Govern de l’Estat espanyol canvia la Llei) o d’un major endeutament per part 
de l’Ajuntament d’Olot (un endeutament que requereix un canvi de normativa). 

3. Modificació del Pressupost municipal 2020. La crisi que es preveu suposa 
disposar d’un nou Pressupost municipal, més ajustat en els ingressos i amb 
despeses que donin una resposta més afinada a les necessitats post COVID-
19. Per això, s’ha començat a treballar en un nou Pressupost.  

4. Primeres decisions. En aquestes darreres setmanes ja s’han acordat algunes 
decisions arran del confinament i de les seves conseqüències.  

a. L’Ajuntament d’Olot acorda que no es cobraran els serveis municipals 
que no s’hagin realitzat durant el període de confinament:  

I. Escoles Bressol. No es cobrarà a les famílies des del dia 13 de 
març fins que es torni a oferir el servei (cost aproximat per 
l’Ajuntament d’Olot de 20.325€ mensuals).  
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II. Escola d’expressió. No es cobrarà als alumnes des del dia 13 de 
març fins que es torni a oferir el servei. I s’estudiarà el cost dels 
serveis que s’haguessin realitzat en línia.  

III. Escola de música.  

1. Classes individuals d'instrument per videoconferència: 
100% de la quota. 

2. Llenguatge musical i assignatures teòriques de nivell 
elemental i mitjà: 50% de la quota.  

3. Llenguatge musical de les etapes de sensibilització i 
iniciació, tallers, cursos aula oberta, conjunts corals i 
instrumentals, música de cambra: 0% de la quota. 

IV. Instal·lacions esportives. No es cobrarà als clubs esportius des 
del dia 13 de març fins que es torni a oferir el servei (cost 
aproximat per l’Ajuntament d’Olot de 2.824€ mensuals).  

V. Instal·lacions de lleure. No es cobrarà als usuaris des del dia 13 
de març fins que es torni a oferir el servei (cost aproximat per 
l’Ajuntament d’Olot de 1.040€ mensuals).  

VI. Activitats dirigides esportives. No es cobrarà als usuaris des del 
dia 13 de març fins que es torni a oferir el servei (cost aproximat 
per l’Ajuntament d’Olot de 5.174€ mensuals). I s’estudiarà el 
cost dels serveis que s’haguessin realitzat en línia. 

VII. Espai d’emprenedors Ca-Nyera. No es cobrarà als emprenedors 
des del dia 13 de març fins que es torni a oferir el servei. 

b. Facilitació i promoció de la venda a domicili. S’ha facilitat els tràmits per 
oferir el servei de productes de primera necessitat. També s’ha realitzat 
una campanya de promoció per donar a conèixer els establiments que 
ofereixen el servei que pretén facilitar l’abastament de productes i reduir 
la mobilitat de la ciutadania.   

c. Nou calendari d’esdeveniments. Des de les diferents àrees de 
l’Ajuntament d’Olot es coordinarà un nou calendari d’esdeveniments 
organitzats per l’Ajuntament o per entitats, clubs o associacions. 
L’objectiu és traslladar el màxim número d’activitats en altres dates, 
especialment aquelles que generen un impacte econòmic a la ciutat.  

d. Oficina de reactivació econòmica. Des de Dinàmig s’impulsarà una 
oficina que centralitzi tota la informació i les ajudes per a empreses i 
autònoms.  

e. Pla de reactivació econòmica. Des de l’Ajuntament s’elaborarà un Pla 
amb mesures concretes i un calendari d’execució per reactivar 
l’econòmica de la ciutat, facilitar la millora del màxim nombre 
d’empreses i garantir llocs de treball.  

f. Campanya de conscienciació a favor del comerç local. Des de l’àrea de 
comerç es dissenyarà una campanya per promoure el consum a 
comerços i empreses locals. Igualment, es treballarà amb el SIGMA i 
amb l’IME el disseny d’una campanya promovent el reciclatge durant el 
període de confinament.  
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g. Campanya d’atracció turística. Des de Dinàmig, conjuntament amb 
Turisme Garrotxa, es dissenyarà una campanya d’atracció de visitants 
per quant es faciliti la mobilitat.  

h. Re-dissenyar els serveis d’ocupació. Des de Dinàmig es dissenyaran 
nous serveis per ajudar a les persones que necessitin inserir-se en el 
mercat laboral.  

I. Disposar d’una borsa de treball de persones per cobrir 
necessitats dels serveis sanitaris i socials.  

II. Reforç de l’àrea d’ocupació per atendre amb immediatesa a 
persones que estiguin a l’atur i a empreses que necessitin 
intermediació.  

III. Campanyes de comunicació a les xarxes per assessorar sobre 
els ajuts a aturats, autònoms i empreses. 

i. Accés als recursos educatius. Des de l’Institut Municipal d’Educació es 
col·laborarà amb el Departament d’Educació perquè totes les famílies 
tinguin accés als recursos educatius oferts per les escoles i els instituts 
durant el període de confinament.  

j. Beques menjador. Des dels serveis socials es garanteix que totes les 
famílies beneficiàries hagin rebut les targetes moneder com a 
substitutes de les beques de menjador (660 targetes i 1400 
beneficiaris).  

k. Ajuts d’infància. Des del servei d’intervenció socioeducativa es garanteix 
el repartiment de targetes per a infants (en total 98 nuclis familiars).  

l. Ajuts d’emergència social. Des dels serveis socials s’han repartit 
targetes moneder per a famílies necessitades (en total 45 nuclis 
familiars).  

m. Servei d’atenció psicològica. L’Ajuntament d’Olot ofereix un servei 
gratuït format per un equip de professionals que atenen a persones que 
necessiten ajuda.  

n. Servei d’atenció telefònica a la gent gran. Des de l’Ajuntament d’Olot 
s’ha contactat amb 3.472 persones de la ciutat que tenen més de 70 
anys, per conèixer com es troben i per si tenen alguna necessitat.  

o. Borsa de voluntariat. Des del primer cap de setmana de confinament 
existeix aquesta borsa, amb més de 125 voluntaris, degudament 
assegurats i coordinats. 

p. Iniciatives autorganitzades. Des de l’Ajuntament d’Olot s’ha donat el 
suport a totes les iniciatives voluntàries i solidàries, sempre garantint la 
seguretat del voluntariat i de la població atesa.  

q. Parc d’habitatge municipal. L’Ajuntament d’Olot no emetrà el rebut de 
lloguer a totes les persones que, un cop contactades, prefereixin que 
se’ls repercuteixi el rebut en els mesos següents. Cal dir que en un 80% 
dels casos els llogaters han preferit mantenir el pagament del lloguer al 
mes corresponent.  
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r. Mediació en el lloguer dels habitatges, locals comercials i naus 
industrials. Des de l’Ajuntament d’Olot s’han establert contactes amb 
diferents API’s de la ciutat, amb la voluntat de facilitar la flexibilització 
entre propietaris i llogaters. L’Ajuntament d’Olot fa una crida als 
propietaris a no cobrar els lloguers o a flexibilitzar el pagament, sempre 
que es pugui.  

s. Ajuts de lloguer +65 anys de la Generalitat de Catalunya. La tramitació 
ha coincidit amb l’estat d’alerta i per això des de l’Oficina d’Habitatge 
s’ha trucat proactivament a totes les persones que demanaven ajuts per 
gestionar l’ajuda.  

t. Lloguers. L’Ajuntament d’Olot no cobrarà el lloguer d’equipaments 
municipals durant el període de confinament a les empreses llogateres 
que s’hagin vist obligades a tancar.  

u. Contractistes i concessions municipals. Els contractes de prestació de 
serveis, subministraments i obres que hagin quedat perjudicats pel 
compliment de les clàusules de contractació durant el període de 
suspensió  caldrà seguir les directrius normatives per a possibles 
indemnitzacions.  

v. Mediació amb les empreses de serveis. Des de l’Ajuntament d’Olot s’ha 
demanat a les empreses d’aigua, electricitat i gas que es flexibilitzin els 
cobraments d’aquests serveis. Des de l’Agència Catalana de l’Aigua 
s’ha anunciat una rebaixa universal del 50% del cànon de l’aigua. I 
l’empresa Bassols Energia ha impulsat diverses mesures de reducció 
de costos i flexibilització per a empreses i particulars. En tots els casos 
es comprometen a tractar de manera individual els casos de famílies 
amb dificultats.  

w. Serveis funeraris. L’Ajuntament d’Olot ha aprovat un decret de 
determinació d’un preu màxim d’un servei funerari, que serà de 
2.216,89€ IVA inclòs i amb el destí final dins aquest preu.  

x. Entrades cultura i abonaments Teatre Principal. Des de l’Institut de 
Cultura ja s’han retornat els diners a les persones que havien comprat 
entrades per espectacles cancel·lats.  

y. Bonificacions.  

I. Taxa mercat setmanal. L’Ajuntament d’Olot no cobrarà la taxa 
del mercat de marxants setmanal a tots els marxants a qui se’ls 
hi hagi prohibit la participació, ni tampoc als marxants que 
podem venir a vendre han pres l’opció de no assistir al mercat. 
La bonificació serà dels dies que ha durant la prohibició (el 
menys ingrés per part de l’Ajuntament d’Olot serà 
aproximadament d’uns 8.000€). 

II. Taxa ocupació terrasses. L’Ajuntament d’Olot no cobrarà el 
percentatge de la taxa d’ocupació  de terrasses a la via pública 
de restaurants i bars durant el període de prohibició d’obertura 
(el cost aproximat per l’Ajuntament d’Olot serà de 10.000€).  

III. Taxa del mercat del rengle. L’Ajuntament d’Olot no cobrarà la 
taxa del mercat del rengle durant els dies que s’ha prohibit 
participar-hi.  
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IV. Taxa d’escombraries empresarials. L’Ajuntament d’Olot reduirà 
de la taxa la part proporcional de dies en què l’activitat no s’ha 
pogut realitzar en aquells serveis que no hagin estat 
considerades essencials.   

z. Mobilitat.  

I. Zona Blava de la ciutat. Des de la primera setmana es va establir 
la gratuïtat d’aquest servei. 

II. Transport públic. S’ha reduït la freqüència de viatges al 50% i 
s’ha establert també la gratuïtat del serveis.  

 

 

5. Recursos humans de l’Ajuntament d’Olot. 

a. Màximes facilitats per a realitzar teletreball. Els professionals que han 
treballat de forma presencial se’ls ha equipat amb material de protecció.  

b. Màximes facilitats perquè els treballadors amb menors de 12 anys, 
persones grans o persones amb discapacitat puguin fer teletreball.  

c. Executar un pla de manteniment d’equipaments municipals pels 
treballadors municipals que no podien fer teletreball, fins que legalment 
ha estat possible.  

d. Creació d’una borsa de treballadors municipals que no poden realitzar 
teletreball per estar a disposició de tot l’Ajuntament en la realització 
d’altres tasques (repartiment de material, trucades telefòniques...).  

 

6. Nou calendari fiscal 2020. 

Amb la voluntat de facilitar el pagament d’impostos, taxes i preus públics a tota 
la ciutadania i a totes les empreses de la ciutat d’Olot l’Ajuntament acorda un 
nou calendari fiscal per a l’any 2020, amb aquestes tres modificacions:  

▪ L’Impost de Vehicles de Tracció Mecànica (IVTM), que s’havia de cobrar 
el 31 de març, es cobrarà el 31 de maig. 

▪ La taxa del mercat setmanal del dilluns, que s’havia de cobrar el 31 de 
març, es cobrarà el 31 de maig.  

▪ L’Impost de Béns Immobles (IBI) es cobrarà a tothom (estiguin o no 
domiciliats, i siguin superior o inferiors a cent euros) amb dues vegades, 
del 50% cadascuna. La primera, a 30 de juny, enlloc del 31 de maig, i la 
segona a 30 de setembre. Es mantenen les dates pels ciutadans que 
s’han acollit a la Tarifa Plana (pagar tots els impostos i taxes amb una 
quota fixa cada mes de febrer a octubre ). I també es mantenen les 
dates pels ciutadans que tenen pactat des de fa temps el 50/25/25 que 
es paga el 30/6, 30/9 i 30/11. 

▪ Taxa del Mercat del rengle, que s’havia de cobrar el 31 de març, es 
cobrarà el 31 de maig.  



 

10 
 

▪ Les exaccions diverses, que s’havien de cobrar a 31 de març, es 
cobraran el 31 de maig. 

 
L’Ajuntament d’Olot facilitarà el pagament a terminis (dins l’any natural) sense 
interessos a tots els particulars o empreses que ho necessitin i que acreditin una 
manca de liquiditat (falta de tresoreria).  
 

7. Nova pòlissa de tresoreria de l’Ajuntament d’Olot. L’Ajuntament ha sol·licitat 
una ampliació de la pòlissa de tresoreria en 2,5 milions d’euros pels canvis 
introduïts en el calendari fiscal, per poder fer front a les obligacions 
reconegudes, pagar els treballadors municipals, als proveïdors i poder atendre 
els terminis concedits en el pagament dels impostos i taxes. 

 
 
Intervé el Sr. Alcalde fent un resum del document. Es tracte d’un document únic 
elaborat per tots els grups municipals que recull totes les mesures que s’han aplicat 
fins ara, i com s’haurà de combatre  per pal·liar els efectes socials i els efectes 
econòmics de la pandèmia a la nostra ciutat. 
Es base en quatre principis: recuperació social, reactivació econòmica, flexibilitat i 
compliment de les obligacions econòmiques per part de l’Ajuntament. Hi ha un sèrie de 
mesures concretes proposades però sobretot cal remarcar la creació de dos fonts: per 
una banda, un Fons Social pensat perquè cap família no es quedi enrere en aquesta 
situació de crisi. I per l’altra, un Fons Econòmic que haurà de tenir flexibilitat i s’haurà 
d’anar concretant unes ajudes adreçades a comerços, autònoms, persones del món de 
l’hostaleria, turisme, cultura, fisioterapeutes, perruqueries, artistes, esport, etc. 
Haurem de modificar el pressupost per tal d'afrontar una realitat completament diferent 
amb la voluntat de que una part d'aquests diners puguin anar en aquest fons econòmic 
i fons social i es permetin redistribuir més bé els recursos que té aquest Ajuntament.  
 
Intervé el Sr. Riera. Es tracte d’un primer document però encara no tenim la foto real 
de la situació actual. És un document viu i les necessitats són emergents i si haurà 
d’anar treballant. Afegir al resum del Sr. Alcalde que hem de ser conscients de 
resoldre això de forma social, amb unitat i de sortir tots d’aquesta crisi sense que ningú 
quedi enrere.  Hem de tenir el compromís de  posar la vida al centre i prioritzar les 
persones per damunt del gran capital. Entenem que les mesures econòmiques hauran 
d'anar acompanyades sempre d'una voluntat totalment estricta d'equitat, de seguretat 
social, de protecció, d'igualtat perquè mai se afavoreixin interessos personals, 
empresaris, sectorials, polítics, etc. 
Hem de començar a plantejar-nos la gratuïtat o exonerar pagaments d’alguns casos 
concrets de serveis de concessió municipal. En quan als subministres i agafant 
l’exemple de l’empresa Bassols que ha demostrat una voluntat d’anar més enllà, com 
ajuntament haurem de desplegar convenis, reunions o actituds similars en d’altres 
empreses de subministraments que operen a la comarca per protegir la ciutadania. 
També creiem que des de Dinàmig caldria  intentar fer una taula sindical que puguin 
acompanyar i ajudar a establir una conciliació laboral dels treballadors quan els 
empresaris no compleixen suficientment els drets laborals i se sentint recolzades des 
de la corporació. Ja que a dia d’avui alguns sindicats, els que nosaltres anomenen del 
règim del 78, sindicats grocs,  no estant a l’alçada defensant els drets fonamentals del 
treballador. Alhora també, aquesta taula serviria als empresaris i empresàries que 
puguin transmetre la seva situació de dificultat i que això no vagi en detriment dels 
drets dels treballadors. 
 
Intervé el Sr. Guix. En primer lloc, una prèvia en no poder admetre les paraules de la 
CUP en referència als sindicats del règim del 78, sindicats grocs. Molts companys i 
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companyes han treballat molt intensament perquè aquests sindicats poguessin 
defensar des de la democràcia,  els drets dels treballadors i per tant jo com a portaveu 
del PSC i també com a portaveu d’algun sindicat com UGT i Comissions Obreres no 
puc admetre aquestes paraules del company de la CUP.  
En tot cas, en quan el document seré molt breu ja que el Sr. Alcalde a detallat molt bé 
el document. Només dir que des del minut 0 ens hem posat al costat de l’equip de 
govern i a partir d’aquí i varies reunions hem acabat elaborant entre tots els partits 
aquest document molt interessant pels ciutadans d’Olot. Això és una mostra de com es 
pot treballar en positiu per l’Ajuntament. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Hem de ser molt conscients que tenim uns marcs i aquests 
marcs són els que són, degut a que l'Estat espanyol va fer una recentralització de 
competències. Pensem que és important que aquestes competències retornin 
ràpidament a la Generalitat perquè és una cosa absolutament necessària.   
A nivell d l'Estat Espanyol han d'estar a l'alçada en les prestacions d'aquests 
confinament i a nivell de la Generalitat necessitem més que mai que s'aprovin uns 
pressupostos que dotarien amb molts diners l’engranatge de la Generalitat. I centrant-
nos en el marc municipal, hem fet un primer pas que era  fer aquelles accions 
d'urgència com per exemple no cobrar serveis no prestats, modificar el calendari del 
contribuent, etc. Però lo complicat ve ara.  Hem creats aquests fons social i econòmic 
molt necessaris i els esforços a partir d'ara hauran de ser en  dotar-los i que ajudin a 
resoldre aquesta situació al màxim d’olotins i olotines. 
Des d’ Esquerra Republicana vam mostrar des de l’inici la nostra disponibilitat a 
treballar amb les propostes i amb aquesta taula de partits, i així continuarem fent-ho. 
 
Intervé el Sr. Alcalde.  Afegiria un cinquè principi que ha sorgit en varies reunions amb 
els partits que és que allò que prometem als ciutadans hem de ser capaços de 
complir-ho. Per tant, el que avui portem en aquest document són coses que les 
podrem complir perquè tenen el vistiplau dels serveis jurídics i dels serveis 
d'Intervenció de l'Ajuntament.  Dotar el Fons Social amb 280.000 euros es pot fer 
perquè se’ns permet destinar un 20% del  superàvit. I per altra banda, estarem en 
condicions molt aviat de fer una primera dotació d’aquest fonts a partir de la del nostra 
pressupost, és a dir del nostre propi esforç amb estalvi. Però sí que esperem en un 
moment tant excepcional com aquest que les autoritats de les administracions 
superiors a la nostra ens donin de més autonomia local, ens doni més llibertat i a mida 
que es vagi confirmant aquesta llibertat a l'autonomia local estarem en condicions 
d'aportar més recursos en aquests dos fons que avui a través d'aquest document 
creem i atendre aquesta reactivació econòmica i procurar que ningú no es quedi 
enrere. 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
5.1. - DONAR  COMPTE DEL NOU CALENDARI D’ACTIVITATS I ESDEVENIMENTS 

A LA CIUTAT D’OLOT, L’ANY 2020. 
 
 
 
Núm. de referència : X2020012719     
Núm. expedient: SG052020000004 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Donar compte del nou calendari d’activitats i esdeveniments a la ciutat 
d’Olot, durant el període JUNY-DESEMBRE 2020. 
 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Ens a semblava important fer aquest nou calendari i fer-lo 
públic ja que Olot és una ciutat on es fan molts actes. No només, programats dins de 
les diferents àrees de l'Ajuntament d'Olot sinó sobretot de moltes entitats, associacions 
de veïns i agents econòmics. Després de la suspensió o anul·lació en alguns dels seus 
actes, ens a semblava que era bo tenir un nou calendari. Primer perquè no coincideixin 
en una nova data, dos o tres esdeveniments i evitar la competència entre actes en 
relació a instal·lacions, equipaments, municipals i també en relació al públic al qual 
poden anar dirigits. Per tant, si hem de col·locar esdeveniments suspesos en noves 
dates tothom qui ha de programar sabrà què hi ha cada cap de setmana. També és 
important fer aquest calendari per llençar un missatge a les diferents àrees municipals i 
a les entitats que tot allò que es pugui suspendre i tornar a ubicar en un altre moment 
es faci. 
És a dir,  la voluntat ha de ser intentar anul·lar el mínim d'esdeveniments possible 
tenint en compte l'impacte econòmic i social que tenen molts d'aquests actes a la 
nostra ciutat. Per tant,  amb aquests dos objectius ens hem coordinat amb totes les 
àrees municipals especialment amb Cultura, Esports, Serveis Socials i Promoció 
Econòmica. Cadascuna d'aquestes àrees ha contactat amb les entitats, els clubs 
esportius, amb les associacions per saber si volien suspendre o anul·lar l'acte que 
organitzaven. És un calendari d’actes viu que anirem actualitzant dia a dia i que 
comença al juny perquè en algun punt havíem de posar la línia, però som conscients 
que potser hi haurà actes en aquest mes que no es podran celebrar o que si es 
celebren seran amb un nou format. Des d'un punt de vista econòmic, aquells 
esdeveniments que no es facin i que rebien una subvenció per part de l'Ajuntament 
evidentment no rebran aquesta ajuda. Això també ens ajudarà a disposar de recursos 
per al fons socials i per al fons econòmic i ajudar empreses, autònoms, comerços o 
restaurants. I en segon lloc, veient també aquesta incertesa que tenim sobre quan 
podrem realitzar aquests actes hem donat instruccions a tots els serveis tècnics 
municipals que retardi al màxim les contractacions per evitar així comprometre diners 
que llavors no podríem recuperar. 
 
Intervé el Sr Riera. Com apuntava la Sra. Barnadas aquesta nova agenda no ha estat 
consensuada, però per nosaltres no hi ha problema  pel fet  que s’ha intentat buscar 
una normalitat enmig d'aquesta anormalitat. És una prova arriscada, interessant per 
donar una idea a la ciutat de pretendre recuperar la normalitat. Però hem de ser 
conscients que sense voler estem generant falses esperances i expectatives. Llavors 
en aquest cas hem de ser realistes i potser no és definitiu aquest calendari i com bé 
deia el Sr. Estanis és un calendari viu on s'hi hauran d'anar incorporant coses, ho 
haurem d'anar veient sobre la marxa. I tant de bo puguem començar a desenvolupar 
gran part d'aquest calendari. 
 
Intervé el Sr. Guix. Es tracte d’un document de treball que no cal consens,  és la feina 
que  ha de fer el regidor i l’equip tècnic de l’Ajuntament per tirar endavant les activitats, 
algunes podran fer i d’altres no perquè estem pendents cada dia com evoluciona tot. 
 
Intervé la Sr. Barnadas. No ha estat un calendari consensuat, però volem posar en 
valor la complicació que té en aquests moments establir un calendari i veiem una 
vesant positiva en el sentit de fer creure a la gent  que a partir de juny es tornarà a la 
normalitat i per això entenem que s'hagi fet un calendari per superar aquest moment 
d'incertesa. Però des d’una vesant més realista aquest període d’estiu serà complicat. 
Valorem l'esforç de fer un calendari tan ajustat però a vegades potser cal ser més 
prudents en una realitat  tant canviant dia a dia i no ho veiem clar en aquest sentit. 
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Intervé el Sr. Vayreda. Precisament perquè som prudents ens a sembla que no hem 
de ser nosaltres els que hem d'anul·lar les activitats. Hem de ser molt respectuosos 
amb les entitats i les associacions perquè no sabem en aquests moments si es podran 
fer  o no aquestes activitats i a mesura que anem coneixent els esdeveniments que 
siguin les mateixes entitats que decideixin si fan o no fan l'activitat perquè ja ens ho 
marcarà la Generalitat, o bé Protecció Civil.  Per tant si els comerciants per exemple 
volen en aquests moments mantenir l'esperança i la il·lusió de fer el Shopping Nit a 
principis de juny,  doncs quan finalment se sàpiga  ells mateixos decidiran si es pot fer 
o no. En aquest sentit he estat molt respectuosos demanant a les entitats si  
suspendre o anul·lar  aquella activitat programada. Pel que fa el tema de consens del 
calendari d’activitats, aquesta ha estat una feina dels tècnics, les entitats i 
associacions. Senzillament el que ha fet l’Ajuntament és  coordinar  el recull 
d’informació que ens ha arribat i elaborar el document que servirà com a full informatiu 
a la resta d'entitats de la ciutat que sàpiguen aquells esdeveniments més importants. A 
mesura que anem sàpiguen aquest Pla de desconfinament segurament haurem d’anar 
canviant coses. 
 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
 
6.1. - ESTAT DELS CONTRACTES D’ESPECTACLES DE L’IMCO DESPRÉS DE LA 

DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PEL CORONAVIRUS 
 
Núm. de referència : X2020012226     
Núm. expedient: CU042020000001 

 
Vistes les mesures aprovades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19.  
 
Vistes les recomanacions formulades per l'Organització Mundial de la Salut, les 
autoritats sanitàries estatals, per les quals s'estableixen mesures de protecció 
bàsiques per evitar la propagació per contagi consistents en la separació entre 
persones, higiene, restriccions en els desplaçaments i d'altres que incideixen en tots 
els aspectes de l'activitat econòmica.  
 
Atès que l’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, manté per cada 
Administració la competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària 
dels seus serveis per a adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les 
ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici 
d’allò establert als articles 4 i 5 de l’esmentat Reial Decret.  
 
Atès el que disposa la clàusula 11 del contracte subscrit amb les companyies pel que 
fa als supòsits de força major, entre les quals hi ha el supòsit de prohibició de les 
representacions per l’autoritat competent. 
 
Vist l’estat dels contractes d’espectacles d’arts escèniques i música contractats per 
l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, amb data prèvia a la declaració de l’Estat 
d’Alarma del Govern Central, són els que es descriuen a continuació: 
 
Espectacles Anul·lats: 
EQUIPAMENT: TEATRE PRINCIPAL D’OLOT 
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NOM PROVEÏDOR  ESPECTACLE IMPORT 
CONTRACTAT 

ESTAT DE LA 
CONTRACTACIÓ 

OBSERVACIONS 

CASCAI TEATRE, SL NOU CENTS 1.613,00 ANUL·LAT Espectacle es 
reprogramarà any 
2021 

MARIE TEATROA, SL PERQUÈ PLORES MARIE 5.385,00 ANUL·LAT Espectacle anul·lat 

ASSOCIACIÓ COR DE 
TEATRE 

ALLEGRO 4.500,00 ANUL·LAT Espectacle anul·lat 

 
 
Espectacles re-programats en una nova data: 

EQUIPAMENT: TEATRE PRINCIPAL D’OLOT 
 
NOM PROVEÏDOR  ESPECTACLE IMPORT 

CONTRACTAT 
ESTAT DE LA 
CONTRACTACIÓ 

OBSERVACIONS 

MERITXELL YANES 
FONT 

DOLORS 10.877,90 Vigent  
(Mantenir AD) 

Espectacle s'ha 
reprogramat  el 12 
de desembre 

SERVEI A 
L’ESPECTACLE  
FOCUS, SL 

EL PARE DE LA NUVIA 14.520,00 Vigent  
(Mantenir AD) 

Espectacle es 
reprogramarà el 7 
de setembre 

JAVIER GONZALO 
TOLOZA 

TIERRAS DEL SUD 4.356,00 Vigent  
(Mantenir AD) 

Espectacle s'ha 
reprogramat el dia 
19 de novembre. 

 
 
 
 
 
Espectacles fase 
negociació 
      

NOM PROVEÏDOR  ESPECTACLE 
IMPORT 
CONTRACTAT 

ESTAT DE LA 
CONTRACTACIÓ OBSERVACIONS 

JOAN DUCH FRAU LES DONES DEL ROCK 2.000,00   S'intentarà 
reprogramar a la 
tardor 

EL TEATRE DE 
L'HOME DIBUIXAT, 
SLU 

PEDRA A PEDRA 4.235,00  Pendent de 
reprogramació 

 
LAWRENCE ANDREW 
STAMLEY 

 
 LAWRENCE SPACE 

1.089,00  S'intentarà 
reprogramar a la 
tardor 

ASSOCIACIÓ 
TEATRAL PARQUING 
SHAKESPEARE 

LA TEMPESTA 7.260,00 Vigent  
(Mantenir AD) 

Espectacle 
programat pel dia 8 
de maig. DE 
MOMENT NO 
CANCEL·LAT 

ACTURA 12, SL 

JAZZ OLOT: ANDREW 
D'ANGELO I BILL MCHENRY 
QUARTET 1.936,00 POSPOSAT TARDOR 

HIDDEN TRACK 
RECORDS, SL  

DINS EL FESTIVAL MINI: 
KEVIN DE LA CIA FERRAN 
PALAU  1.815,00 POSPOSAT TARDOR 

MAR RUBIRALTA 
COSTILLUDO N3RDISTAN 4.598,00 POSPOSAT  TARDOR 

 
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 dels decrets d’anul·lació dels contractes de les següents 
companyies: 
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• Cascai Teatre, SL 

• Marie Teatroa, SL 

• Associació Cor de Teatre. 
 
Segon.- Signar una addenda als contractes amb les companyies amb les quals s’ha 
acordat una nova data d’actuació, perquè consti aquest canvi.  
 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

7.1. - ESTAT DELS CONTRACTES D’ESPECTACLES FESTIVAL SISMÒGRAF 
DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PEL CORONAVIRUS 

 
Núm. de referència : X2020012391     
Núm. expedient: CU042020000003 

 
Vistes les mesures aprovades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es 
declara l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel 
COVID-19.  
 
Vistes les recomanacions formulades per l'Organització Mundial de la Salut, les 
autoritats sanitàries estatals, per les quals s'estableixen mesures de protecció 
bàsiques per evitar la propagació per contagi consistents en la separació entre 
persones, higiene, restriccions en els desplaçaments i d'altres que incideixen en tots 
els aspectes de l'activitat econòmica.  
 
Atès que l’article 6 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, manté per cada 
Administració la competència que li atorga la legislació vigent en la gestió ordinària 
dels seus serveis per a adoptar les mesures que estimi necessàries en el marc de les 
ordres directes de l’autoritat competent als efectes de l’estat d’alarma i sense perjudici 
d’allò establert als articles 4 i 5 de l’esmentat Reial Decret.  
 
Vist que arran d’aquesta situació, s’ha suspès el Festival Sismògraf 2020, que havia 
de celebrar-se entre el 23 i el 26 d’abril.  
 
Vist que l’Ajuntament d’Olot i la Generalitat de Catalunya han decidit minimitzar les 
conseqüències artístiques i econòmiques d’aquesta decisió en el sector de la dansa i 
han decidit transformar aquesta edició programant diferents moments de treball i 
exhibició al llarg d’aquest any. 
 
Vist que la reprogramació del Festival en unes noves dates implica canvis en les 
contractacions realitzades fins a la data. 
 
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 els contractes que es relacionen a continuació pel que fa la data 
d’actuació programada, que quedaria d’acord amb el que s’estableix en el quadre 
següent: 
 
 
NOM FISCAL Import 

contractat 
Data inicial Data 

reprogramada 
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ADHOK - Asociacion sin animo de lucro (EL NIDO) 12.261,00 
25/04/2020 3/10/2020 

JUAN CARLOS LERIDA-LAS HORAS DEL SACRIFICIO 8.445,80 
24 i 25/04/2020 3/10/2020 

COMPAÑÍA DE DANZA MAR I JAVIER SL (SEMPRE VIVA) 9.680,00 
24/04/2020 5/09/2020 

DANIEL DOÑA-CAMPO CERRADO 2.323,20 
26/04/2020 20/09/2020 

JOAQUIM COLLADO-A QUIEN LE IMPORTANT LAS HERIDAS 5.929,00 
26/04/2020 20/09/2020 

STÉFHANE LEVY (CIA MOVEO-ECHOES) 7.018,00 
24/04/2020 20/09/2020 

ESTHER ROCA-IVIDES 3.388,00 
25/04/2020 28/08/2020 

LOWLAND PERFORMING ARTS SL-TRAMA 10.466,50 
25/04/2020 En negociació 

 
Segon.- Suspendre els següents tràmits de contractació iniciats amb anterioritat a la 
declaració de l’estat alarma: 
 
 

Nº EXPEDIENT NOM FISCAL IMPORT 
CONTRACTAT 

 X2020009878 
 

JUAN JOSÉ TIRADO 905,00 

  X2020006656 
TEATERFORENINGEN RECOIL 4.000,00 

  X2020006576 
STOPGAP DANCE COMPANY 6.190,00 

 X2020006583 
 

RECKLESS SLEEPERS 4.715,00 

  X2020009886 
PROMENADE D'ARTISTE 3.750,00 

  X2020006652 
ASSOCIAZIONE CONTART 1.404,52 

   
 

Intervé el Sr. Riera. Bàsicament anem amb la mateixa línia de l’equip de govern i en 
els dos punts de cultura, entenem que en la mesura del possible hem de mantenir i 
d’intentar reubicar totes aquelles actes que s'han anul·lat. Bàsicament perquè hem de 
garantir al màxim la recuperació del sector de la cultura necessària per la 
transformació de la societat. 
 
Intervé el Sr. Quintana. També en el mateix sentit, valorem positivament  que s'hagi 
reubicat totes les activitats que estan contractades per part de l'Ajuntament perquè 
d’aquesta manera es garanteix d’alguna manera l’últim trimestre de l’any i  s’ajuda a 
les companyies del país, inclòs estaria bé encabir el teixit artístic de la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El Festival Sismògraf s’ha anul·lat. Per contra, el dia 24 d’abril es 
fa una jornada  professional telemàtica amb companyies que hi havien de  participar. 
El gruix d’activitats s’han traslladat el dia 3 d’octubre on totes les companyies 
catalanes que participaven al Sismògraf actuaran aquest dia en diferent escenaris de 
la ciutat i es podrà fer un recorregut per tots ells. En canvi s’ha prescindit d’aquelles 
companyies internacionals que s’ha rescindit el contracte que teníem i alliberen uns 
diners que podrem dedicar als dos fons econòmics que hem parlat anteriorment (fons 
econòmics i fons social). 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
 
8.1. - CONVALIDAR L'ACORD DEL DECRET D'ALCALDIA DE 03/04/2020 SOBRE 

ELS PREUS DEL TRANSPORT PÚBLIC URBÀ A OLOT 
 
Núm. de referència : X2020012519     
Núm. expedient: GENE2020000008 
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Atès el que disposa l’article 47 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 

s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, relatiu a 

l’aprovació dels preus públics.  

Atès que degut a la situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel COVID-19, 

amb data 2 d’abril de 2020 es va procedir a l’aprovació d’un Decret d’Alcaldia pel qual 

s’establia la gratuïtat temporal de les tarifes  del Transport públic urbà, mentre duri la 

vigència del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 de març. 

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

Primer.- CONVALIDAR el Decret d’Alcaldia  de data 02/04/2020, que es detalla: 

 

“ Núm. expedient: IFG12020000002  
  Núm. referència: X2020012078  
 
VIST que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les successives modificacions 
portades a terme mitjançant el Reial Decret 465/2020, de 17 de març i el Reial Decret 
476/2020, de 27 de març, declaren i prorroguen l’estat d’alarma instaurat a 
conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19.  
 
VIST que el Reial decret-llei 10/2020, de 29 de març (en endavant, “RD-Llei 10/2020”), 
regula un permís retribuït recuperable per al personal laboral per compte aliè que 
presti serveis en empreses o entitats del sector públic o privat que desenvolupen 
activitats no essencials, tenint en compte la qualificació que s’inclou en l’annex del citat 
RD-Llei 10/2020. En aquest sentit, les persones que treballen en els sectors d’activitat 
essencials previstos en aquest annex, s’exclouen del gaudi obligatori del permís per 
estrictes raons de necessitat.  
 
VIST que el RD-Llei 10/2020, respon a la necessitat de minimitzar el risc d’un impacte 
incontrolat i irreversible de la situació d’emergència extraordinària derivada de l’estat 
d’alerta sanitària provocada pel COVID-19 i que aquests efectes, persegueix l’adopció 
de mesures que aprofundeixin en el control de la propagació del virus, essent la 
prioritat d’aquesta regulació la limitació al màxim de la mobilitat.  
 
VISTA l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, per la qual es dicten instruccions sobre 
reducció de serveis de transport de viatgers durant la vigència del RD-Llei 10/2020, 
aprovada pel Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana de l’Administració 
General de l’Estat, mitjançant la qual es preveu una reducció de l’oferta dels serveis de 
transport de viatgers que afecten a l’àmbit urbà i periurbà, respecte a l’establert a 
l’article 14 del Reial decret 463/2020, de 14 de març, i a l’Ordre TMA/273/2020, de 23 
de març, per la qual es dicten instruccions sobre la reducció dels serveis de transport 
de viatgers.  
 
VIST que l’article 1 l’Ordre TMA/306/2020, de 30 de març, estableix una reducció de 
l’oferta de serveis i freqüències dels serveis de transport públic de viatgers per 
carretera fins a aconseguir nivells de prestació similars als de cap de setmana, 
considerant la necessitat d’accés al lloc de treball del personal ocupat en els serveis 
essencials i l’accés dels ciutadans als serveis bàsics.  
 
VIST que aquesta reducció de serveis serà aplicable per al període d’aplicació del RD-
Llei 10/2020.  
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VIST que, donada la situació d’excepcionalitat i emergència provocada pel COVID-19, 
és responsabilitat de l’Ajuntament d’Olot, implantar totes aquelles mesures 
necessàries per protegir la salut i la seguretat de la seva ciutadania, així com garantir 
simultàniament l’adequada prestació dels serveis sanitaris i socials essencials.  
 
VIST que, tenint en compte l’anterior, es considera necessari implantar un període 
temporal de gratuïtat de les tarifes del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers 
per carretera del municipi de d’Olot d’aplicació en l’exercici 2020. Aquest període de 
gratuïtat s’implanta amb l’objectiu de facilitar la mobilitat del personal ocupat en els 
serveis essencials i l’accés dels ciutadans als serveis bàsics i s’aplicarà a partir de la 
data de signatura del present Decret i exclusivament durant el període de vigència del 
RD-Llei 10/2020.  
 
VIST que l’òrgan competent per a l’aprovació de les tarifes dels serveis públics és el 
Ple municipal, de conformitat amb l’article 47.1 del text refós de Llei reguladora de les 
hisendes locals, aprovat per Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març.  
 
VIST que, no obstant l’anterior i per motius d’urgència, es procedeix a l’adopció del 
present Acord, que s’ha de sotmetre a ratificació de Ple municipal.  
 
Per tot l’anterior,  
 
RESOLC:  
 
PRIMER.- APROVAR la gratuïtat temporal de les tarifes d’aplicació en l’exercici 2020 
corresponents als títols del servei de transport col·lectiu urbà de viatgers per carretera 
del municipi d’Olot, a partir de la data de signatura del present Decret i que s’estendrà 
exclusivament a la durada del període de vigència del Reial Decret-llei 10/2020, de 29 
de març, que regula un permís retribuït recuperable per a les persones treballadores 
per compte aliè que no prestin serveis essencials, per tal de reduir la mobilitat de la 
població en el context de la lluita contra el COVID-19.  
 
SEGON.- PUBLICAR aquest Acord als diaris oficials i al web municipal, per al general  
coneixement de les persones interessades.  
 
TERCER. SOTMETRE aquest Acord a ratificació del Ple de la Corporació en la 
propera sessió que se celebri. 
 
Olot, 2 d’abril de 2020 “ 
 

Segon.- PUBLICAR aquest acord al Butlletí Oficial de la Província.  

 
Intervé la Sra. Roca. Era necessari implementar aquesta mesura temporal perquè els 
treballadors tinguessin una mobilitat més fàcil per accedir als seus llocs de treball. 
Passat tot això,  serà hora de recuperar la comissió que teníem del TPO, per introduir 
racionalització, economitzar i municipalitzar.  
 
Intervé el Sr. Mir. S’havia de posar el transport públic al servei de les necessitats de la 
societat. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Pel que fa a la convalidació del decret res a dir. Ens  queda 
el dubte si s'ha reduït la freqüència i la ocupació del TPO en aquests dies.  
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Intervé el Sr. Güell. A part de la gratuïtat, en un primer moment el transport públic es 
va reduir en un 50% en quan a nombre d’usuaris. Posteriorment per reduir a un 30% . 
Les línies es van reduir aproximadament en un 8% del que és habitual en un dia 
normal. 
Hem vist que havia tingut impacte a una franja de treballadors del sector de 
l'alimentació i concretament d'una empresa de bugaderia i es va reestructurar el servei 
precisament per poder atendre aquests treballadors. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

9.1. - APROVAR AMPLIACIÓ D'UNA OPERACIÓ DE TRESORERIA PER 
L'EXERCICI 2020 

 
 
 
Núm. de referència : X2020012735     
Núm. expedient: CPG72020000001 

 
Una vegada estudiada la proposta per a formalitzar una operació de tresoreria a curt 
termini amb l’entitat CAIXABANK, que permeti cobrir les necessitats de tresoreria 
durant l’exercici 2020, donada la situació d’excepcionalitat provocada per la pandèmia 
del COVID 19 i els efectes que es preveu pugui tenir en el desenvolupament normal 
dels ingressos i pagaments de l’exercici. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Contractar una operació de tresoreria a curt termini amb l’entitat CAIXABANK 
amb les següents condicions: 
 
IMPORT   2.500.000,00 euros 
MODALITAT   Compte de crèdit de capital circulant 
VENCIMENT   20.12.2020 
INTERÈS   Variable: EURIBOR 3 mesos + 0,69% 
COMISSIÓ OBERTURA 0 
COMISSIÓ ESTUDI  0 
COMISSIÓ NO DISPON. 0,1% ANUAL 
AMORTITZACIÓ  Al final període 
LIQUIDACIÓ INTERESSOS Trimestral 
INTERVENCIÓ  Secretària de la Corporació 
 
Segon.- Comunicar la contractació d’aquesta operació a la Direcció General de 
Política Financera de la Generalitat de Catalunya, segons fixa la normativa vigent. 
  
 
 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despeses 99999 2500000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 



 

20 
 

Intervé la Sra. Torras.  És la contractació d’una nova pòlissa de tresoreria a curt termini 
amb Caixa Bank  donat que no es va poder ampliar la que teníem. 
 
Intervé la Sra. Roca. Recordar que no estem massa d'acord amb les pòlisses de crèdit 
però en moments excepcionals cal fer replantejaments i en aquest cas la manca de 
liquiditat que hi havia en aquests moments fa que s’hagin de fer aquests passos i 
només esperem que això també vagi acompanyat més endavant  de modificacions de 
crèdit i reinversions. 
 
 
Intervé el Sr. Mir.  És una necessitat de tresoreria, l’Ajuntament té la necessitat de fer-
ho seguir la normalitat possible, en quan als pagaments a proveïdors, etc. i això si 
suma també la modificació del calendari del contribuent. 
 
Intervé la Sra. Suescun. Entenem que aquesta pòlissa de crèdit, té la conformitat els 
tècnics i d'intervenció i evidentment entenem que respon a les necessitats que tenim 
en aquests moments. Sobretot degut a la modificació del calendari del contribuent, és 
necessari donar suport en aquest sentit a la màxima flexibilització possible, per tal de 
que tots els contribuents pugui fer front a les seves obligacions.  I aprofitar que 
aquesta pòlissa de crèdit es pugui utilitzar en aquests fons econòmic i social per donar 
resposta a aquesta nova situació. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 19 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts, 5 ERC i 
3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP)  
 
 
 

10.1. - MODIFICACIÓ DEL CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2020 
 
 
 
Núm. de referència : X2020012678     
Núm. expedient: IG112020000002 

 
Vist que el Reial Decret 463/2020, de 14 de març i les successives modificacions 

portades a terme mitjançant el Reial Decret 465/2020, de 17 de març, el Reial Decret 

476/2020, de 27 de març i el Reial Decret 487/2020 de 10 d’abril de 2020, declaren i 

prorroguen l’estat d’alarma instaurat a conseqüència de la crisi sanitària del COVID-19. 

Atès que la declaració de pandèmia del COVID-19 ha creat un nou escenari social i 

econòmic per a administracions, empreses i la ciutadania que ha obligat a tothom a 

prendre mesures extraordinàries tant pel que fa a la protecció de la salut com de cara 

a propiciar la recuperació econòmica.  

Vist que l’Ajuntament d’Olot, durant el període que duri l’estat d’alarma, considera molt  

important no gravar al contribuent amb la càrrega d’haver de satisfer els tributs 

periòdics inicialment previstos.   

Atès que això obliga al canvi del calendari del contribuent vigent en aquest moment.  

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 el calendari de cobrament dels tributs 2020 que es detallen: 
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- Impost sobre vehicles de tracció mecànica. 

Enlloc de: de 1 de febrer a 31 de març, serà de 1 de febrer a 31 de maig. 

- Exaccions diverses. 

Enlloc de: de 1 de febrer a 31 de març, serà de 1 de febrer a 31 de maig. 

- Mercat del dilluns i rengle. 

Enlloc de: de 1 de febrer a 31 de març, serà de 1 de febrer a 31 de maig. 

- Impost de Béns immobles. 

Enlloc de: 1 d’ abril a 31 de maig, serà de 1 de maig a 30 de juny. 

Domiciliacions: 

       Enlloc de: 60% a 31/05 i 40% a 30/09 pels rebuts domiciliats de més de 100 

euros. 

Serà: 

50% a 30/06 i 50% a 30/09 per tots els rebuts.  

 

El període de cobrament de la resta de tributs es manté igual. 

 

Segon.- Ratificar el decret d’ alcaldia de data 7 d’abril de 2020 relatiu a l’aprovació del 

padró de l’IBI 2020 que diu : 

 
“ Núm. expedient: UR052020000001  
  Núm. referència: X2020008244  
 
En relació a l’expedient UR052020000001 i vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents, es proposa l’adopció dels següents acords:  
Primer.- Aprovar el Padró de l’Impost sobre béns immobles de naturalesa urbana, 
exercici 2020, d’acord al següent detall:  
 
Número de rebuts: 26.295  
Import total: 10.338.724,58 €  
 
El període ordinari de pagament en voluntària serà del 01/05/2020 al 30/06/2020,però 
degut a les mesures econòmiques per reduir l’impacte econòmic del COVID-19, de 
forma excepcional per aquest any, es fraccionaran tots els rebuts, de la següent forma:  
 
El 50% a 30/06/2020  
El 50% a 30/09/2020  
 
Formes de pagament:  
 

A- Si els rebuts es troben domiciliats es carregaran al banc a cada un dels anteriors 
venciments.  
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B- Si no es troben domiciliats caldrà fer el pagament a cada un dels anteriors 
venciments, mitjançant el tríptic de pagament que s’enviarà, per algun dels següents 
sistemes:  
 
a. Per internet, accedint a www.olot.cat o www.caixabank.cat  

b. A qualsevol terminal SERVICAIXA  

c. En efectiu a qualsevol oficina de la Caixa que presti el servei de caixa.  
 
Segon.- Convalidar el present acord en el proper Ple i procedir a la seva publicació.  
 
Que es traslladi aquest acord als interessats de l’expedient  
 
Olot, 7 d’abril de 2020 ” 
 

 

Tercer.- Procedir a la publicació d’aquest acord al BOP. 

 
Intervé la Sra. Roca. El  calendari ha nascut del consens i creiem que també haurà 
d'anar acompanyat d’informació i comunicació, mitjançant una campanya potent des 
de l’Ajuntament i començar-ho a treballar en properes reunions.  
També hem de ser conscients que potser s’haurà de tornar a modificar perquè no 
sabem què passarà d'aquí un mes ni en quina situació ens trobarem. Deixar clar, que  
totes aquelles famílies que no puguin fer front als rebuts tenen uns períodes 
determinats per poder sol·licitar ajornaments i posar les coses fàcils. Fer arribar els 
missatge a aquells ciutadans que sí que puguin pagar que ho facin perquè beneficia a 
l’Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Mir. És un calendari del contribuent necessari davant la dificultat que 
tenim en aquests moments i sobretot perquè el ciutadà sàpiga quina és la situació i en 
quin moments és previsible que puguin fer front els pagaments dels diferents impostos 
i taxes. També aniria en el mateix sentit que la Sra. Roca donar el màxim d’informació 
de les modificacions i sobretot donar màxima flexibilitat. Hem de ser capaços d'adaptar 
aquest calendari a les necessitats de la ciutadania i si en un futur si hi ha canvis no 
previstos s’han de poder incorporar en aquest calendari.  
 
Intervé la Sra. Suescun. En la mateixa línia que tots els companys faríem incís 
principalment en el tema d'informació i comunicació. És molt important que tots els 
ciutadans/es d'Olot coneguin totes aquestes mesures. Incidir en el sentit que tots 
aquells contribuents que no tinguin dificultats econòmiques paguin les seves 
obligacions perquè així ajudaran a la tresoreria del consistori. I per contra, aquells 
col·lectius que tenen serioses dificultats a l'hora de donar compliment a les seves 
obligacions fiscals que tinguin el màxim de flexibilitat i poder ser doncs fins i tot mirar 
dintre del que la llei permeti de poder donar bonificacions per facilitar al màxim 
possible totes aquestes obligacions. 
 
Intervé la Sra. Torras. Estem d’acord que la campanya de comunicació ha de ser molt 
important i que la flexibilitat s'ha de continuar donant sobretot a aquelles persones que 
tinguin dificultats. Sí que cal fer incís en què  totes aquelles persones que tingui 
capacitat per poder atendre el 100% del rebut ho facin perquè així ajudarien a donar 
un marge a totes aquelles persones que hauran demanat aquest fraccionament  fins a 
final d’any. 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat 
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11.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET 2020LDEC00839 DE PROPOSTA 
D'ASSIGNACIÓ D’EMPRESA FUNERÀRIA I FIXACIÓ DE PREU MÀXIM PER A LA 

PRESTACIÓ DE SERVEI BÀSIC 
 
 
 
Núm. de referència : X2020012395     
Núm. expedient: CM022020000002 

 
En el marc de la disposició addicional 1 de la Llei 2/1997, de 3 d'abril, sobre serveis 
funeraris, i de la Resolució SLT/797/2020, d'1 d'abril de 2020, per la qual es declaren 
els serveis funeraris serveis de prestació forçosa amb ocasió de l'emergència sanitària 
ocasionada per la COVID-19, els ens locals disposen fins al dia 8 d'abril de 2020 
inclòs, per trametre, a l'adreça de correu dgs.salut@gencat.cat, la proposta motivada 
d'assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre residencial o altres 
locals i espais medicalitzats, i la proposta de preu màxim a oferir per a la prestació 
bàsica imposada legalment, desglossat per cadascun dels conceptes i prenent com a 
referència els preus vigents amb anterioritat al 14 de març de 2020. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte que mitjançant Decret d’Alcaldia 2020LDEC000839 de data 07/04/2020, 
es va aprovar la següent proposta: 

 
Proposta d’assignació de les empreses funeràries a cada hospital, centre 
residencial o altres locals i espais medicalitzats, i de determinació del preu 
màxim que s'ha d'oferir a les persones usuàries corresponent a la prestació 
bàsica imposada legalment. 
  
El Decret llei 10/2020, de 27 de març, pel qual s'estableixen noves mesures 
extraordinàries per fer front a l'impacte sanitari, econòmic i social del COVID-19, entre 
d’altres mesures, afegeix una disposició addicional a la Llei 2/1997, de 3 d’abril, sobre 
serveis funeraris, per regular les condicions de prestació de serveis funeraris i les 
facultats en matèria de policia sanitària mortuòria en situacions d’emergència sanitària 
greu.  
 
A aquests efectes, es preveu que els serveis funeraris poden ser declarats serveis de 
prestació forçosa per l'òrgan competent en matèria de salut, i que la referida declaració 
de serveis de prestació forçosa implica l'adopció de qualsevol de les mesures 
següents:  
 
a) La possibilitat d'assignar a cada hospital, centre residencial o altres locals i espais 
medicalitzats una empresa funerària per a la prestació del servei, quan existeixin raons 
justificades o la possibilitat de derivació directa a una empresa en concret, de manera 
que en aquest cas el dret relatiu a la lliure elecció de l'empresa funerària es podrà 
exercir, si escau, un cop efectuat el trasllat urgent del cadàver al domicili mortuori.  
 
b) La determinació d’un preu màxim que s’ha d’oferir a les persones usuàries i que 
abasti la prestació bàsica imposada legalment, sense perjudici del dret de les persones 
usuàries de pactar un servei superior amb el preu corresponent.  
 
Ambdues mesures (assignació d’empreses funeràries i determinació del preu) es 
preveu que siguin establertes per l’òrgan competent en matèria de salut, a proposta 
motivada de l'ens local territorial corresponent.  
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c) La prestació del servei s'haurà d'adequar a les condicions establertes per les 
autoritats sanitàries en matèria de policia sanitària mortuòria i qualsevol altra que 
resulti aplicable.  
 
D’altra banda, l’Ordre SND/298/2020, de 29 de març, per la qual s’estableixen 
mesures excepcionals en relació amb les vetlles i cerimònies fúnebres per limitar la 
propagació i el contagi de la COVID-19, preveu la prohibició de les activitats de vetlla i 
restringeix la celebració de les cerimònies civils o de culte religiós, amb independència 
de la causa de la mort; prohibeix determinades pràctiques sobre els cadàvers i regula 
determinades condicions de contractació dels serveis funeraris per garantir la protecció 
dels drets dels usuaris. Entre aquestes condicions s’estableix que, en tot cas, els preus 
dels serveis funeraris no poden ser superiors als preus vigents amb anterioritat al 14 
de març de 2020.  
 
Finalment, mitjançant la Resolució SLT/797/2020, d’1 d’abril, s’han declarat els serveis 
funeraris com a serveis de prestació forçosa amb ocasió de l’emergència sanitària 
ocasionada per la COVID-19.  
 
Atès l’increment de defuncions produïdes a Catalunya a causa de la malaltia Covid-19, 
del que es troba afectat el municipi d’Olot, és necessari mentre duri l’emergència 
sanitària ocasionada per la COVID-19, assegurar l'operativitat dels centres sanitaris i la 
immediatesa del trasllat dels cadàvers al domicili mortuori, així com la gestió adequada 
dels serveis funeraris per donar el corresponent destí final a les persones difuntes, tot 
garantint, al mateix temps: a) la continuïtat i la universalitat dels serveis funeraris i els 
drets de les persones usuàries; b) que el servei es presta, en condicions de salut 
pública per evitar el risc de contagi i c) l’acompanyament al dolor de les famílies 
afectades dins les limitacions de la situació actual.  
 
Amb aquesta proposta s’aconseguirà maximitzar els recursos i temps per front a 
l’augment de les defuncions relacionades amb el Covid-19.  
 
Per aquest motiu, d’acord amb el que estableixen les lletres a) i b) de la disposició 
addicional de la Llei 2/1997, de 3 d’abril, introduïda pel Decret llei 10/2020, de 27 de 
març, se sol·licita a la persona titular del Departament de Salut:  
 
Primer.- L'aprovació de la següent proposta d'assignació d'empreses funeràries a 
centres hospitalaris, residencials i altres locals i espais medicalitzats. 
 

Empresa funerària Hospital, centre residencial o altres 
Locals i espais medicalitzats 

FUNERÀRIA BESORA 
Carretera de la Canya, 97 
17800 – Olot 

 

 
Segon.- L'aprovació de la següent proposta de preu màxim que s'ha d'oferir a les 
persones usuàries i que comprèn la prestació bàsica imposada legalment.  
El preu màxim és de (1.210,65 € + 21% IVA) 1.464,89€ IVA inclòs**, que ha d'incloure 
les següents serveis funeraris que es desglossen per preus màxims.1  
a) Informació i assessorament (sense cost).  
b) Subministrament de bossa funerària biodegradable estanca ( -€).2  
c) Subministrament de bossa funerària biodegradable impermeable ( -€).  
d) Subministrament de doble sudari impermeable no estanc amb tancament lateral de 
seguretat ( 60€ + 21% IVA).  
e) Subministrament de fèretre per inhumació o cremació (674,6€ + 21% IVA €)*.  
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f) Recollida del difunt al lloc de defunció, enterament, trasllat i dipòsit al tanatori o 
dependències funeràries (98,50€ + 21% IVA per la recollida i 99,5€ + 21% IVA cost del 
personal).  
g) Tramitació de la documentació per a la inscripció al Registre Civil i obtenció de la 
llicència de sepultura o incineració (235,00€ + 21% IVA ).  
h) Trasllat del difunt al destí final, per a inhumació o incineració (àmbit local)3 ( €).  
 
Nota: Si la persona mor a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, s’ha de sumar un 
cost de 82,61€ que és el que estableixen en concepte de dipòsit. Si cal signatura d’un 
facultatiu de l’ambulatori, l’ICS estableix un preu de 20€.  
(Funerària Besora no aplicarà el cost del cotxe fúnebre ni l’ús de les càmeres de 
dipòsit de la pròpia empresa).  
 
*Fins a la fi d’existències. Si això succeeix, el cost del fèretre més aproximat en preu 
és de 701,50 € + 21% IVA.  
 
**Cal sumar el cost de la destinació final:  
- Incineració: 660,50€ + 21% IVA  

- Inhumació: el preu s’aplicarà en funció del tipus de sepultura. Els preus oscil·len 
entre els 135€ - 171€ + 21% IVA  
 
Per la determinació d’aquest preu s’ha pres com a referència els preus vigents amb 
anterioritat al 14 de març de 2020.  
 
1 El sumatori dels preus màxims que s’estableixi per cadascun dels serveis funeraris 
ha de ser igual al preu màxim que es determini.  
2 Les prestacions incloses a les lletres b), c) i d) són alternatives i no acumulatives.  
3 Es contempla aquesta prestació dins del mateix municipi. 
 
 
Intervé el Sr. Riera.  En una situació tan complicada i complexa ajuda i és d’agrair el 
fet de no superar aquest import aprovat. En aquest sentit agrair també el paper de 
l'empresa que ha tingut una bona voluntat.  Paral·lelament també hem de ser 
conscients que ens podem trobar en el cas d’alguna família que expressi la 
impossibilitat d'assumir aquest cost i s'han de buscar els mecanismes necessaris per 
donar aquest suport o fins i tot en determinats casos assumir-ho. 
 
Intervé el Sr. Mir. També en la mateixa línia, agrair a l’empresa l’esforç d'oferir un preu 
assequible davant d’aquesta situació. I que potser ha de servir per anar replantejant en 
un futur quins són els preus d’enterrament.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Res  més afegir. És la direcció que marcava la Generalitat i 
en aquests moments calia fer un esforç en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Responent al Sr. Riera davant la situació que ha plantejat i que 
ens podem trobar, dir que això fa anys que ens passa,  molt anecdòtica, però és una 
situació que tenim contemplada, estem preparats per assumir aquesta flexibilitat 
perquè a vegades es produeix alguna defunció que no hi ha cap familiar que pugui 
atendre. 
  
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
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12.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE NOMENAMENT DE PERSONAL 
EVENTUAL PER OCUPAR EL CÀRREC DE TÈCNICA RESPONSABLE DE 

COMUNICACIÓ 
 
Núm. de referència : X2020011768     
Núm. expedient: RHCO2020000043 

 
 
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 30 de març de 2020, amb número d’expedient 
RHCO2020000043 en el qual s’acorda nomenar a la senyora NEREA GUISASOLA 
SAGUER, amb NIF ****, com a personal eventual per ocupar el lloc de treball de 
confiança i assessorament especial de tècnica responsable de comunicació, grup A2, 
adscrita a l’Àrea d’Alcaldia, amb efectes del dia 1 d’abril de 2020, per considerar que la 
persona que es nomena és l’adequada per al desenvolupament de les tasques 
encomanades i que compleix amb els requisits de titulació exigits. 
 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

 
13.1. - AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT D'UNA EMPLEADA ADSCRITA A 

L'ÀREA D'ALCALDIA 
 
Núm. de referència: X2020012303     
Núm. expedient: RH172020000008 

 
 
Vista la sol·licitud presentada per la senyora Nerea Guisasola Saguer, en data 6 d’abril 
de 2020 i amb número de registre d’entrada E2020005202, en la qual demana el 
reconeixement de la compatibilitat del desenvolupament del seu lloc de personal 
eventual a l’Ajuntament d’Olot amb l’exercici de l’activitat de coordinadora de projectes 
i tècnica de comunicació i màrqueting a l’empresa Bassegoda Grup d’Olot. 
 
Atès que la senyora Nerea Guisasola Saguer, personal eventual de Ajuntament d’Olot, 
categoria tècnica responsable de comunicació, grup A2, adscrita l’Àrea d’Alcaldia, té 
assignada una tipologia de jornada parcial de 35 hores setmanals i que la dedicació en 
hores setmanals per treballar per compte propi en una activitat privada de 
coordinadora de projectes i tècnica de comunicació i màrqueting a l’empresa 
Bassegoda Grup d’Olot es realitzarà fora de la jornada assignada a l’Ajuntament 
d’Olot.  
 
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol, 
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats 
privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de 
l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada 
en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats. 
 
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa la senyora Nerea Guisasola Saguer 
en aquest Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació 
exclusiva o similar. 
 



 

27 
 

Vist que la tipologia de l’activitat declarada de coordinadora de projectes i tècnica de 
comunicació i màrqueting no impedeix o menyscaba l’estricte compliment dels seus 
deures ni compromet la seva imparcialitat o independència. 
 
D’acord amb el que estableix la Llei 53/1984, de 26 de desembre, d’Incompatibilitats 
del personal al servei de les Administracions Públiques.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Autoritzar a la senyora NEREA GUISASOLA SAGUER (NIF ****) la 
compatibilitat de l’activitat privada per compte propi com a coordinadora de 
projectes i tècnica de comunicació i màrqueting, amb una dedicació de 5 hores 
setmanals, distribuïda fora de la jornada de treball assignada en aquest Ajuntament, 
amb l’activitat que desenvolupa com a personal eventual de l’Ajuntament d’Olot, 
categoria tècnica responsable de comunicació, adscrita a l’Àrea d’Alcaldia, amb una 
tipologia de jornada parcial de 35 hores setmanals. 
 
 
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents: 

▪ si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels deures 
o en comprometés la seva imparcialitat o independència. 

▪ si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la 
persona conegui per raó de càrrec. 

▪ si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada laboral. 
▪ si al complement específic del lloc de treball que ocupa la senyora Nerea 

Guisasola Saguer se li assignés una retribució en concepte de dedicació 
exclusiva i/o incompatibilitat. 

 
Tercer.- La senyora Nerea Guisasola Saguer està obligada a posar en coneixement 
d’aquest Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la 
segona activitat declarada, així com en el règim de cotitzacions. 
 
 
Intervé el Sra. Roca. Com vam dir a l’anterior Ple, per nosaltres el personal eventual és 
una figura que no contemplem i que s’hauria de fer a través d’un procés de 
contractació. 
 
Intervé el Sr. Guix.  Com vam dir al Ple anterior és una decisió de govern, anteriorment 
vam votar en contra en aquest cas ens abstindrem. 
 
Intervé la Sr. Quintana. També fer referència el que vam dir el Ple passat, és decisió 
l'equip de govern i vostès en saben la seva utilitat, però el moment trobat creiem que 
no és el més oportú, tot i la necessitat. Temporalment es podria reforçar amb personal 
de l’Ajuntament. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 11 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts), 2 en 
contra (2 CUP) i 8 abstencions (5 ERC i 3 PSC)  
 
 

14.1. - MODIFICACIÓ ARTICLE 204, 205 I 207.7 DEL POUM.- PROPOSANT 
APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2020012146     
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Núm. expedient: UPL12020000005 

 
Vista la modificació de l’article 204, 205 i 207.7 del Pla d’ordenació urbanística d’Olot, 
en relació a l’admissió d’aparcaments privats en el nucli antic, redactada per 
l’arquitecte Quim Gallart i Figueras, en data abril de 2020, l’objecte de la qual és 
revisar la llista de vies on és pugui fer efectiu l’accés rodat a l’interior dels immobles i 
destinar a aparcament la planta baixa, atès que l’actual POUM identifica i enumera 
algunes vies situades, bàsicament al perímetre del centre històric, però també en 
algun carrer de penetració al recinte, on és admesa la possibilitat de fer garatges 
públics o privats o activitats que requereixin l’accés de vehicles automòbils a l’interior 
de l’edificació que hi afronta. 
 
Vist l’informe emès pel lletrat de l’Àrea d’Urbanisme en data 9 d’abril d’enguany que 
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement la referida 
Modificació Puntual del POUM i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació inicial. 
 
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 14 d’abril d’enguany i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
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 de l’article 204, 205 i 207.7 del Pla 
d’ordenació urbanística d’Olot, en relació a l’admissió d’aparcaments privats en el nucli 
antic, redactada per l’arquitecte Quim Gallart i Figueras, en data abril de 2020, d’acord 
amb l’informe favorable emès pel lletrat i l’arquitecte de l’Àrea de Territori en data 9 
d’abril d’enguany i que s’adjunta a l’expedient. 
 
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. Els articles que es volen modificar van ser redactats l’any 2002, 
per tant ha passat 18 anys. S’ha fet un anàlisis detallat per definir una sèrie d’àrees 
dins d’aquesta zona del nucli antic d’on és interessant conservar l’activitat comercial i 
protegir també determinades zones que es consideren importants per  preservar el seu 
interès públic com per exemple les places. 
Un cop s'han definit aquestes zones, n’hi ha una sèrie que interessa que la 
rehabilitació d’edificis passi per l’establiment d’edificis i residencies amb opció de 
disposar d'aparcament amb planta baixa, donat que no hi haurà cap activitat 
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comercial. Aquest article 204, el que fa és treure una sèrie d’indrets on fins ara es 
podia fer aparcaments en planta baixa com pot ser la Plaça Campdenmàs i la Plaça de 
la Pia Almoina, ja que interessa que siguin llocs de trobada de la gent i llocs de lleure. 
En canvi en d'altres carrers, on actualment no hi ha activitat comercial i possiblement 
tampoc ni haurà, però sí hi ha la possibilitat de nous habitatges és interessant 
incloure’ls en aquesta proposta. Pel que fa referència a l’article, 205 l’únic que fem és 
incloure l’ús compatible d’aparcament i corregim un error en la redactat de l’any 2002, 
perquè precisament  sí que ho permetia en determinats llocs però l’article 205 no ho 
recollia. En l’article 207, en el cas que s’habiliti un aparcament en planta baixa en un 
edifici en més d’una obertura, només una obertura de la mateixa façana es pot habilitar 
per l’entrada i sortida dels vehicles, les altres no poden tenir aquest tractament i han 
d’estar vidriades. Agraïm la col·laboració del col·legi d’arquitectes per fer aquest 
replantejament 
 
Intervé la Sra. Roca.  És un tema que ja n’havíem parlat i que ens generava molts 
dubtes, però del document inicial al que hem arribat avui ha canviat molt.  
Ens sembla una proposta més raonada pensada i reflexionava que les anteriors. 
Potser però caldria pensar-hi més perquè hi ha baixos que també podrien ser 
reconvertits en habitatges. 
Trobem a faltar més promoció de la  zona del Claustres del Carme. 
Per acabar, dir que  ens generava molts dubtes, ara menys. Som més  partidaris 
d'anar cas per cas, és a dir més al detall i no per tram de carrers perquè estem 
hipotecant 12 trams sencers. 
En tot cas hi veiem una millora. 
 
Intervé el Sr. Guix. És un tema que fa temps tenim a sobre la taula perquè és un tema  
complex amb dues ànima.  Per un costat, aquella ànima que volem Barri Vell peatonal, 
amb comerç i vida social, etc. i per l'altra aquella que vols que hi hagi també gent que 
hi visqui i per tant tingui les seves comunitats. Per tant, és un debat que ens fa viure en 
dues propostes diferenciades. Com que és una aprovació inicial i fent referència a 
aquestes dues ànimes el votarem a favor. 
Voldríem fer la reflexió en què el problema potser ens ve perquè hem treballat poc el 
tema d’aparcaments al Barri vell on només hi tenim una zona verda perquè els veïns hi 
puguin aparcar. Potser hauríem de fer més aparcaments privats al perímetre del barri 
vell perquè els veïns no tinguessin la necessitat d’arribar fins la seva llar. Potser 
s’hauria de redactar un Pla Especial de l’illa del Carme per veure quins equipaments 
podem posar però també veureu quin tipus de pàrquing podem ubicar-hi. 
Finalment potser caldria també una reflexió en aquest Pla Especial del Nucli Antic que 
anomena l’autor del document i es recomana en varis documents. 
 
 
Intervé la Sr. Barnadas. No fem una crítica a la feina feta per l’arquitecte en el qual se 
li ha fet un encàrrec, en aquest sentit posem en valor la seva feina. Però, si que volem 
posar de relleu és que treballem en el barri vell a trossets. No hi ha un Pla Especial del 
Barri vell, ni tampoc de l’illa de Carme, és a dir no tenim cap guia General per saber 
allà on s’han de recuperar comerços, allà on s’ha de destinar habitatge, etc.  i no 
prenen decisions en aquest sentit. 
En canvi sí que d'alguna manera es fa un petit pla de mobilitat decidint per on 
passaran els cotxes sense tenir clar on hi hauran les cases, locals comercials, etc. Fa 
molt de temps que demanem aquest Pla urbanístic del Barri Vell per prendre decisions 
de com ha de ser aquest Barri Vell i en funció de tota aquesta planificació podrem 
decidir on van els garatges i quins són els carrers que han de tenir trànsit. Però 
mentre, totes les corrents urbanístiques caminen cap a peatonalitzar els centres 
importants històrics de les ciutats, nosaltres debatem per on passarem els cotxes 
sense tenir aquesta visió de saber on és la prioritat d’habitatge i de comerç. Per tant, 
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en aquest cas nosaltres ens agradava aquella  proposta del Col·legi d'Arquitectes i 
creiem que era bon punt de partida per arribar a tenir un Planejament d’usos i zones 
del barri vell.  Pel fet que deia d’atendre i estudiar cada cas i les seves necessitats 
segons el projecte de rehabilitació tant d’habitatge com de comerç, mentre no hi 
hagués aquest Pla urbanístic.  Fins que no tinguem una visió general de com volem 
que sigui aquest Barri Vell nosaltres no podem aprovar en cap cas aquesta modificació 
del POUM i per tant hi votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Güell. Sí que existeix un Pla Especial del Barri Vell que fixa temes de 
colors, materials, etc. i és el document en què els tècnics basen les seves decisions. 
Però és una figura anterior del planejament actual, que no determina amb la precisió 
que seria desitjable determinats elements que després s'han posat a sobre la taula. 
Tenim dos elements importants sobre la taula, però un no va en contra de l’altra i no 
inhabiliten en absolut l’acord que avui s’ha de perdre. Les propostes que han posat 
vostès sobre la taula són coses desitjables i bones, però que al meu parer no justifica 
un vot en contra. 
En quan el tema dels aparcaments perimetrals són un element tant dissuasiu per 
accedir al nucli antic amb vehicle privat, com alhora també són un element atractiu per 
facilitar la residència en el nucli antic, en llocs on precisament per a l’estructura dels 
carrers és impossible habilitar aparcaments en planta baixa.  
Pel que fa referència a la solució proposada en part s’ha inspirat en el Pla de Can 
Sacrest, i precisament tot el grup de carrers que quedarien compreses entre la plaça 
Major, Can Sacrest, i Campdenmàs han quedat reservats per a la possibilitat de posar 
aparcaments de planta baixa,  Són 18 illes de cases aproximadament, que 
comercialment han patit  molt i que precisament ens ha d’ajudar a regenerar i tirar 
endavant aquest Pla.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per 14 vots a favor ( 11 JxCAT-Junts i 3 PSC), 
5 en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP)  
 
 

15.1. - ADHESIÓ AL “MANIFEST DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL 
CORONAVIRUS” 

 
 
Núm. de referència : X2020012168     
Núm. expedient: SG062020000001 
 

 
Atesa la situació creada per la pandèmia del Covid-19, l’Associació Catalana de 

Municipis i Comarques(ACM), l’Associació de Micropobles de Catalunya i la Federació 

de Municipis de Catalunya (FMC) han acordat un manifest conjunt per exposar la 

posició i les demandes del món local català davant l’actual moment de dificultat, al qual 

manifest demanen l’adhesió dels ens locals del nostre país. 

 

Ateses les atribucions de representació de l’ajuntament que corresponen a l’alcaldia, 

en virtut de l’article 21.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases de 

Règim Local, i de l’article 53.1 del text refós de la Llei Municipal i de Règim Local de 

Catalunya aprovat pel Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- Manifestar el suport i l’adhesió de l’ajuntament de d’Olot al “MANIFEST 

DELS ENS LOCALS DAVANT LA CRISI DEL CORONAVIRUS”, que es transcriu a 

continuació: 

 

“Els ens locals de Catalunya, les alcaldesses i alcaldes, les regidores i regidors, davant 

la crisi generada pel contagi del COVID-19, volem adreçar el present manifest a la 

ciutadania, i també a la resta d’administracions, amb el convenciment que hem d’unir 

esforços per superar l’actual situació.  

 

Catalunya està vivint una situació excepcional. Dia rere dia comprovem les 

conseqüències de la pandèmia del COVID-19 en les nostres vides, i l’abast estructural 

que aquesta té i tindrà en el present i futur de la nostra societat. Estem davant d’un 

moment transcendent de la nostra història, i hem d’estar-hi a l’alçada des de la 

responsabilitat col·lectiva i individual. Per aquest motiu, hem de començar insistint a la 

ciutadania que compleixi amb les indicacions que les autoritats sanitàries i, en general, 

les institucions estem dictant per a la prevenció i eradicació del COVID-19.  

 

La nostra principal prioritat ha de ser tallar de manera efectiva la cadena de 

transmissió del virus. Per aconseguir-ho, cal un confinament estricte. Cal que tothom 

es quedi a casa seva amb l’excepció només d’aquelles persones que treballen en 

serveis establerts com a essencials. Només amb aquest confinament efectiu, amb la 

col·laboració i solidaritat de tothom, podrem frenar la propagació d’aquesta pandèmia.  

Des del món local, demanem a les administracions supramunicipals que les mesures 

que s’estan prenent a curt termini tinguin com a eix central i com a prioritat la salut de 

les persones, en especial les més vulnerables al virus, i l’adequació de les 

infraestructures sanitàries per tal que el personal dels centres hospitalaris puguin 

desenvolupar la seva tasca amb garanties.  

 

És evident que és el moment d’estar més que mai al servei de la ciutadania. Per una 

banda, al costat de les persones que abans de la crisi del COVID-19 ja eren 

vulnerables i que rebien l’ajut de les administracions en tots els àmbits. En aquest 

sentit, s’han de reforçar aquestes línies d’actuació i, alhora, habilitar mitjans de 

pagament no presencials dels ajuts per evitar l’exposició de la ciutadania i dels 

professionals de l’àmbit social al contagi.  

 

Per altra banda, també hem d’estar al costat de totes aquelles persones que, com a 

conseqüència d’aquesta crisi, es quedaran sense feina. Per aquest motiu, s’ha de 

dotar de recursos i ajuts per emparar a les famílies que ho necessiten. Només des 

d’una visió sensible amb les persones i els col·lectius més vulnerables podrem garantir 

una sortida real d’aquest context de crisi.  

 

Paral·lelament, i en l’àmbit econòmic, cal legislar per crear les condicions idònies per a 

què els autònoms, les petites i mitjanes empreses i, en general, el teixit productiu del 

nostre país pugui tenir un horitzó de recuperació ràpida amb els menors costos 

possibles per tornar a la normalitat quan abans millor. No podem permetre que 

algunes empreses i comerços no tornin a obrir. Des de les administracions 

competents, cal ser contundents per enfortir la reactivació econòmica del nostre teixit 

empresarial.  
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Els ens locals som l’administració més propera a la ciutadania, la primera porta 

d’accés a les demandes i a les necessitats dels veïns i veïnes, i els qui administrem i 

executem la majoria de les decisions preses per altres administracions. En aquests 

moments, més que mai, cal una millor coordinació, des de la complicitat i lleialtat 

institucionals. És en aquest sentit que necessitem disposar d’instruments efectius per a 

donar resposta a la globalitat de les situacions que està generant aquesta crisi.  

 

Per aquest motiu, i en benefici dels veïns i veïnes dels pobles i ciutats de Catalunya, 

des del món local reclamem poder mobilitzar el superàvit disponible del 2019 sense 

limitacions, així com flexibilitzar les directrius de la regla de la despesa i l’estabilitat 

pressupostària; anul·lar totes les mesures que encara queden de la LRSAL que limiten 

l’autonomia local; garantir les aportacions previstes de les administracions 

supramunicipals per a l’any 2020 i poder-les ampliar per les noves necessitats que 

generarà la crisi; contractar persones sense les actuals limitacions, especialment per a 

donar resposta als nous usuaris de serveis socials que tenim ja avui; redefinir els 

programes destinats a actuacions municipals o els nous programes de finançament 

europeu del període 2021-2027.  

 

És a dir, cal que la normativa que ens afecta als ens locals ens empoderi, de manera 

que puguem tenir al nostre abast les eines i la capacitat d’adaptació necessària per a 

les exigències que haurem de fer front en els propers mesos i anys com a 

conseqüència de la paràlisi del COVID-19.  

 

De fet, la crisi del coronavirus és i serà el repte més gran que hem tingut en molts 

anys. Ens posa a prova com a persones, però posa especialment a prova el nostre 

esperit comunitari. La ciutadania dels pobles, els municipis i les ciutats de Catalunya 

hem d’actuar conjuntament per a poder superar aquest repte. Estem convençuts que 

ens en sortirem i, per això, mirant l’horitzó i entenent aquesta crisi també com una 

oportunitat per a fer una societat més justa, pròspera i cohesionada, volem fer una 

crida a les institucions supramunicipals: aquest futur l’hem de construir des de la 

corresponsabilitat real i efectiva.  

 

Els governs locals no som només uns receptors i executors de les polítiques europees, 

estatals o nacionals. Volem ser escoltats, compartir els reptes i prendre decisions des 

del diàleg i l’acord. El ens locals podem i volem ser corresponsables de les decisions 

estructurals que s’han de prendre per a redreçar l’actual situació i afrontar el futur. La 

nostra proximitat amb la ciutadania, també en aquesta situació que estem patint i vivint 

actualment, ens fa tenir una especial coneixement i sensibilitat sobre quines són les 

necessitats, els neguits i les aspiracions de les nostres comunitats locals. Volem 

participar de la construcció d’aquest nou futur.  

 

Finalment, volem mostrar el nostre suport i el nostre condol més sentit a les persones i 

famílies que han perdut els seus éssers estimats; i el nostre ànim als qui s’han 

contagiat pel COVID-19 i s’estan a casa o als hospitals.  

 

Al mateix temps, volem agrair sincerament a totes les persones que treballen en 

serveis essencials per a garantir que donem resposta com a societat en moments 
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difícils, especialment a totes i tots els professionals sanitaris i als equips d’emergència 

que, de manera exemplar, treballen dia i nit, incansablement, per revertir aquesta 

situació. L’esperit de tota aquesta gent és el que ha de conduir a mirar al futur amb 

esperança. Ens en sortirem!” 

 

SEGON.-  Donar compte d’aquesta resolució al Ple de la corporació en la propera 

sessió que se’n celebri. 

 

TERCER.- Publicar aquesta resolució al tauler d’edictes de l’Ajuntament i a la web 

municipal. 

 

QUART.- Notificar aquest resolució a les entitats municipalistes que han subscrit el 

manifest, al Govern de la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat 

 
Intervé la Sra. Roca. Només dir que la gestió de la crisis per part del govern espanyol 
és digne del pitjor del capitalisme del desastre, en aquest sentit queda clar que els 
ajuntaments necessiten disposar dels instruments necessaris per donar resposta a 
aquestes situacions que ha generat aquesta crisi. El manifest mateix ja ho diu que 
s’han d’empoderar i han de tenir les eines. L’exemple clar és el superàvit que ja l’ha 
mencionat l’Alcalde, no pot ser que hi hagi la possibilitat que sigui confiscat pel govern 
espanyol. L’altra part és que tinguem clar que les proclames a vegades es queden 
amb això, amb proclames, han d'anar acompanyades sempre d'accions i compromís 
polític, sobretot accions concretes i respostes clares. Entenem que és un manifest de 
punt de partida i que s'ha de consensuar després amb més accions a ens superiors. 
No podem fer més que votar a favor.  
 
Intervé el Sr. Guix. El nostre vot serà favorable, justament estem en moment de treball 
en comú i de consens, per tirar endavant les ciutats i els pobles i per tant el nostre vot 
serà favorable. No comparteixo en absolut tampoc l'expressió que ha utilitzat la CUP 
en el sentit que l'estat espanyol vol recuperar el superàvit de tots els ajuntaments, no 
s'ha dit enlloc. El Sr. alcalde ha dit al principi de la intervenció del consens que ens 
aprovaven que poguéssim utilitzar aquest 20% a serveis socials. Jo penso que també 
és important que l'altra part també l'utilitzem per fer inversions productives per la ciutat, 
perquè això també crea riquesa i crea també un dinamisme econòmic a la ciutat que 
és molt important.  
Dit això, hi ha un punt del manifest que jo penso que és dels que tenen més raó que 
diu: “als ens locals, som l'administració més propera a la ciutadania. La primera porta 
d'accés a les demandes i necessitats dels veïns i veïnes i els que administrem i 
executem en la majoria de les decisions preses per les administracions, per tant, en 
aquests moments ara cal més que mai una millor coordinació des de la complicitat, la 
lleialtat institucional”. Per tant, això portant-ho una mica a lo que és el territori de la 
ciutat, a Olot, potser podríem fer reflexions interessants en el sentit de que el que ens 
ha passat ara potser que no ens torni a passar, o bé corregir coses que hem fet potser 
malament, que en el futur doncs aquest tipus de crisi doncs no ens torni a passat. Jo 
penso que és important que anem recollint tot lo que ens ha passat aquests dies i 
anem treballant i deixem-ho reflectit en un document . Tenim un hospital Sant Jaume 
on hi havia la clínica i actualment no està preparat, però es podria condicionar per 
períodes de crisi. Són coses que hem d'estar d’anar estudiat  per a la ciutat i poder 
tenir les coses clares de cares a un futur. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Totalment a favor, entenem que el que intenta tant l’ACM 
com la Federació de Municipis és posar de relleu la feina des del municipalisme i per 
tant el municipalisme és aquell tipus de política que està al costat dels veïns i veïnes i 
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per tant en aquest sentit jo penso que s'ha de reivindicar moltíssim des de tots els 
àmbits disponibles d’aquesta feina. És evident que ens agradarà més o ens agradarà 
menys, però l'Estat posa doncs un encotillament amb tota aquesta acció municipalista 
amb el tema de limitar d’alguna manera l’autonomia local. Ho diu en el manifest, tan la 
SAL com la llei de la despesa són cotilles que es posa alhora de treballar en els 
municipis, i també és cert que tal com diu en el text els municipis no són només el braç 
executor de les polítiques europees o estatals i fins i tot de la Generalitat, sinó que 
també tenen la voluntat de participar en la decisió d'aquestes polítiques i per tant és un 
clam municipalista i en aquest sentit doncs no hi podem estar-hi més d'acord. 
Quan el Sr. Guix parla de que els hospitals, els EPIS, les proteccions i tot plegat 
pensem que venim d'uns pressupostos prorrogats de fa tres anys en la Generalitat, i 
penso que és el moment entre tots els partits d'aprovar-los. Amb uns pressupostos 
aprovats, podríem donar resposta a totes les necessitats en molts àmbits. I penso que 
tornant a la moció, el municipalisme es veuria també enfortit amb tot això. Per tant, tots 
tenim com a polítics catalans la responsabilitat de veure quines són les necessitats del 
nostre país i en aquest sentit doncs penso però queda clar el nostre posicionament a 
favor del municipalisme i a favor també d'aquesta moció que se'ns presenta o d’aquest 
manifest que se’ns presenta. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
16.1. - MOCIÓ PER EXIGIR POSAR LES PERSONES AL CENTRE DE LA VIDA 
DAVANT LA SITUACIÓ DE CRISI SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19  
 
 
Núm. de referència : X2020012710     
Núm. expedient: SG022020000009 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

L’Ajuntament d’Olot, constituït com a Ple Permanent a la ciutat i format per tots els 
grups polítics amb representació (JuntsxCat + PSC + ERC + CUP), acordem de forma 
unitària, demanar al Govern de la Generalitat i al Govern d’Espanya, l’execució de 
forma urgent d’un seguit de mesures econòmiques pal·liatives i extraordinàries per 
poder afrontar la crisi del COVID-19 amb accions orientades a donar cobertura a 
aquelles persones que, en els àmbits socials, laborals, professionals i humans, es 
troben ja en aquest moment en risc d’exclusió i en situació d’ajuda immediata.  

Aquesta crida vol arribar també a totes aquelles organitzacions i institucions 
intermitges (Consell Comarcal, Diputació, agrupacions de municipis i organismes de 
diversa índole, sindicats i organitzacions empresarials) a fer un front comú per 
contribuir a atenuar la pandèmia econòmica i social que comença a veure’s que 
acompanya la pandèmia sanitària. 

Considerem que el moment requereix flexibilitat i adaptació a les circumstàncies i que 
aquest plantejament ha d’estar subjecte a la durabilitat de la pandèmia i dels seus 
efectes, tant actuals com posteriors. Creiem que la situació actual, desconeguda per a 
tothom, exigeix un nou enfoc en la presa de decisions que ajudin a pal·liar els efectes 
nocius en els nostres pobles i ciutats i que la pròpia gestió municipal es veu 
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completament superada i insuficient per poder-los afrontar i quan sembla que pot 
perillar l’autonomia local dels ajuntaments.. 

Per tot això proposem les següents accions:  

1. Exigir accions legislatives que permetin introduir canvis urgents en els 

procediments, normatives i reglaments a fi de poder reorientar els pressupostos 

municipals als nous reptes que vindran. 

2. Exigir que s’obrin línies de crèdit a interès zero a través de l’Institut de Crèdit 

Oficial i l’Institut Català de Finances per tal que les administracions locals 

puguin accedir a fonts de finançament a cost zero. 

3. Exigir que es faci efectiu el cobrament de les prestacions d’atur a totes les 

treballadores que han vist com el seu lloc de treball ha quedat sotmès a un 

ERTO. 

4. Exigir que es prenguin les decisions necessàries per nacionalitzar els recursos 

sanitaris privats declarant-los d’interès nacional, durant l’estat d’alarma.  

5. Exigir que es garanteixi per llei que ningú serà expulsat del seu habitatge ni ara 

ni després de la pandèmia del Covid-19 perquè no pugui pagar el lloguer o la 

hipoteca. Aquesta mesura també hauria d’incloure els negocis i els comerços. 

6. Exigir que s’exoneri el pagament de quotes d'autònoms. 

7. Exigir que es destinin les indemnitzacions dels diputats i senadors que no 

s’estan fent servir a causa de la suspensió de l’activitat parlamentària a 

refinançar el sistema sanitari i a la recuperació del teixit productiu. 

8. Exigir que s’estableixin els mecanismes per crear una renda bàsica 

d’emergència que permeti a les classes populars i treballadores superar 

aquesta crisi ara i després. 

9. Exigir el retorn immediat de totes les competències que corresponen al Govern 

de la Generalitat de Catalunya i que el Decreto de Emergència va manllevar de 

forma autoritària. 

 
Acordar traslladar aquesta moció a la Generalitat de Catalunya i el Govern de 
Espanya, a Associació Catalana de Municipis, Federació Catalana de Municipis, 
Consell Comarcal de la Garrotxa i Diputació de Girona, Sindicats, Patronal, etc. 
 
Intervé el Sr. Riera. Bàsicament aquesta moció que presentem neix una mica d'una 
idea inicial que en el marc d'aquest espai d'interrelació de tots els regidors i regidores 
per prendre mesures a nivell municipal, una cosa que a nosaltres ens preocupava era 
el fet de fer com un tipus de manifest, junt, que en aquest cas s'ha transformat en 
moció per  poder exigir tota una sèrie de mesures a instàncies supramunicipals. La 
idea inicial de fer un manifest i s'ha transformat en moció, l'hem anat consensuant i 
l'hem anat treballant entre tots i totes. Hi ha hagut algun punt que hem tret i que 
nosaltres haguéssim mantingut. En aquest sentit no és una moció 100% CUP. 
Bàsicament perquè entenem que en moments extraordinaris calia fer una mica aquest 
exercici, però tot i això, la part de discurs crec que no acabarà d'entusiasmar però 
creiem que s'ha de fer per anar en la línia d'aquestes exigències que fem. Nosaltres 
hem d'exigir que se'n resolguin tota una sèrie de coses; bàsicament a part del que 
dèiem ara de l'autonomia local d’aquest anterior manifest, al qual hem votat a favor, 
ens trobem amb una situació complexa  i considerem que les mesures preses no han 
sigut suficients. Ni per part de l'Estat., en tant que els autònoms van pagant les 
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factures sense facturar, van pagant la Seguretat Social i van pagant les quotes sense 
poder tenir ingressos. Les ERTES no estan totes resoltes, unes quantes d’elles estan 
en vies de resolució. A dia d’avui, moltes treballadores afectades encara  no han 
cobrat encara.  Hi ha una quantitat important de cessaments d'activitats per 
impossibilitat de portar-se a terme que no han sigut resolts o que directament han sigut 
tombats. Les ajudes han sigut i són insuficients. No arriben o arribaran tard i 
malament. Per tant no se n'ha fet prou. Per tant les exigències cap a l'Estat és que es 
resolguin, que s'acceleri, que es maximitzi tot això. No s'ha posat suficientment la vida 
al centre i no s'ha salvat suficientment a les persones. A l'Ibex35 potser sí, però les 
persones de moment no estan salvades.  Per una altra part, la Generalitat també va 
aprovar retallades, en sanitat i privatització. D’aquesta situació hem d’aprendre la lliçó 
que mai més es puguin retallar coses essencials i públiques com és la sanitat. 
Privatitzar i precaritzar no ens ha servit de res, ens ha servit per dificultar més la 
resposta sanitària. En aquest cas també pel que fa a la Generalitat i una mica en la 
línia del que deia la Sra. Barnadas cal un nou pressupost, que sigui consensuat, i és 
necessari que es revisi, entenen que cal estar al servei de les persones i per exemple 
sí que caldrà incloure-hi 500 milions d'euros perquè hi hagi una renda mínima 
garantida, perquè les persones i les famílies puguin arribar a final de mes. 
Finalment,  com a resum hi ha dues idees importants a prendre. Allò  públic no pot ser 
retallat ni privatitzat, no només a ensenyament i salut, sinó que s’ha de blindar tot allò 
públic perquè és el que ens ha salvat. I parlant d'independència, més enllà de nivell 
polític i a nivell ideològic necessitem ampliar tota una sèrie de conceptes públics: amb 
una banca pública, amb una capacitat real d'incidència en el tema d'habitatge, amb 
una capacitat real de control pel que fa a nivell energètic, amb una capacitat real 
d'autosuficiència alimentària, perquè segurament haguéssim tingut una capacitat real i 
sobirana molt més potent.  Per tant, això ens ha de quedar marcat per moments futurs, 
perquè finalment només això és el que ens podrà ajudar. Jo crec que això ens ha 
demostrat que hi ha tota una sèrie de coses que haurem de blindar més que mai, i 
finalment entenem que la manera de treballar que s'ha fet aquí a Olot durant aquests 
dies és una manera exemplar, bona i vàlida, i exigim i hem de demanar tant 
Generalitat com Estat que ho facin així també. 
Pren més sentit que mai l'idea de Salut i República perquè no volem ni corona, ni 
virus. I vull acabar amb unes paraules de Bertolt Brecht que crec que poden definir 
totalment el sentit d’aquesta moció, pot definir totalment la situació actual que és: “o 
tots o ningú, o tot o res, i que ningú es pensi que un de sol podrà assemblar-se”. 
 
Intervé la Sra. Marina Alegre. Nosaltres votarem a favor d'aquesta moció. Abans però 
vull contestar una mica el discurs del Sr. Riera. Crec que és el moment de treballar 
plegats. Després arribarà el moment de demanar comptes, la sanitat que tant defensa 
el Sr. Riera, va ser creada i muntada per un socialista, particularment per un català, el 
Sr. Ernest Lluch. El Govern d'Espanya ha posat al centre d’aquesta gestió a les 
persones, però salvar l'economia també és pensar amb les persones. 
I dit això. Agraïm que s'hagin tingut en compte les nostres demandes de canviar coses 
a la moció. Considerem el to molt dur, la situació demana aquest to dur. Considerem 
que algun punt dels que es demanen ja s'estan aplicant i hi ha algun punt que no 
estem al cent per cent d'acord, però com he dit és el moment de treballar tots plegats, 
com estem fent amb aquest grup de treball dels grups municipals i que estem fent molt 
bé . Per tot això, votarem a favor d'aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Granados. Veient inicialment que la  moció demanava al Govern de la 
Generalitat i al Govern d'Espanya, l'execució de forma urgent d'un seguit de mesures 
econòmiques, pal·liatives i extraordinàries per a fer front a la crisi del Covid-19, 
pensàvem que seria una moció nacionalment molt ambiciosa i socialment exigent, 
tampoc ens fixem gaire en les imprecisions,  ni estem d'acord 100%. Per exemple, 
imprecisions com ara; què vol dir exonerar el pagament de quotes d'autònoms, de 
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quins? de tots? des de quan? I fins quan? dels qui els han obligat a treballar també? 
els qui no els han obligat a treballar, no? o algunes confusions, suposem que 
gramaticals. Primer parlen de prestacions d'atur a les treballadores i després de les 
indemnitzacions dels diputats i senadors. Primer en femení i després en masculí. Però 
creiem que no desvirtua l'esperit de la moció. Ara bé, venint de de la CUP, 
d'obediència nacional, ens pensàvem que posarien la nostra nació i a les persones al 
davant com diu la moció. I M’explico perquè entenem que no. A suggeriment d'un altre 
grup del consistori, han esborrat vostès qualsevol referència de la moció, a la 
descarada intromissió, quasi d’invasió d’unitats de l'exèrcit espanyol a Catalunya. I a la 
utilització desacomplexada de l'estament militar per part del govern espanyol com a 
agent propagandístic de lluita centralitzadora contra la pandèmia.  Posant aquest 
estament militar al mateix nivell o més que els responsables de la salut pública. A la 
nostra manera d'entendre, creiem que la veritable arma carregada de futur sempre és 
l’educació.  
També a suggeriment d’un altre grup municipal, van acceptar fer un canvi terminològic, 
gobierno per govern, que implica més que una simple traducció. En quan a posar 
davant a les presones, des d’ERC vam voler fer la nostra aportació a la moció per 
mostrar el nostre acord amb allò que demana el text i per veure humilment si érem 
capaços de millorar-ho. Vam proposar un punt que deia : “ demanem que el Parlament 
de Catalunya aprovi el més aviat possible els pressupostos de la Generalitat, que són 
una eina imprescindible per a la lluita contra l'emergència sanitària, econòmica i social 
del Covid-19”. Com que el text s'adreça al govern de la Generalitat i també al 
d'Espanya pensàvem que aquesta aportació nostra seguia amb l'esperit de la moció, 
perquè els pressupostos serviran per poder obrir línies de crèdit com diuen en el punt 
2 d’aquesta moció. Ja sigui per fer possible una renda bàsica, punt 6, i tal com es diu 
en el punt 9, per retornar les competències a la Generalitat. Ens van comentar que no 
ho veien clar, que portar aquest punt nostre era barrejar temes que no lliguen i que és 
entrar en política de caràcter més electoralista. En això discrepem,  nosaltres  tenim 
vocació de posar la política al servei de les persones perquè els pressupostos són per 
ajudar les persones.  Amb 2.000 milions d'euros en sanitat i educació. Dos dels 
sectors més afectats per la crisi demostrarem tots plegat com a país  que vam posar la 
política al servei de les persones.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Vull agrair l'esforç fer possible que la puguem votar 
favorablement tots els grups. La moció serveix per ajudar a entendre a qui la llegeixi 
del repartiment de responsabilitats. Com ens acabem comportant aquets dies, 
setmanes i aquests propers mesos la ciutadania ens demanarà responsabilitats. Qui 
no hagi fet les coses fins allà on li semblava que era possible fer les i no s'hagi dedicat 
amb la intensitat necessària, ens demanaran responsabilitats. 
A l'hora de solucionar n'hi ha unes quantes que corresponen als ajuntaments i no les 
hem d’al·ludir sinó al contrari  les hem d'afrontar, encara que siguin difícils de fer d’una 
forma consensuada. Però també hi haurà uns sèrie de mesures que és important que 
les posem en relleu i que determinem a qui correspon. 
  
Intervé el Sr. Riera.  
Conscient que l'anterior intervenció per part meva ha sigut dura, no feia referència a 
cap dels companys i companyes a nivell municipal on s'ha fet una bona feina com a 
punt de partida. 
El fet que sanitàriament diguem que ara és el moment de fer-ho plegats, va en el sentit 
que això no eximeix a la Sanitat privada. I en cap moment ni Generalitat ni Estat  l’han 
posat en mans de l’interès públic. 
Pel que fa també el tema d’exonerar pagaments, estic segur que ho haurem de fer 
perquè hi ha gent que no podrà pagar, perquè un autònom que no ha facturat no podrà 
pagar la quota d’autònom, i aquest és el sentit bàsic quan parlem d’exonerar, a l’igual 
que un servei no prestat no es pot cobrar per exemple. 
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Pel que fa al tema el tema nacional, la CUP té molt clar quin és el marc de relacions 
nacional, entrar en qüestions nacionals sempre hi hem entrat i seguirem entrant, però 
creiem que actualment hi ha coses que passen per davant d’això. I en aquest sentit en 
el tema de l’exèrcit vam fer un comunicat en el seu moment que demanàvem el rebuig 
total i frontal a l'exèrcit espanyol, deixant de banda que som un país de pau també 
perquè creiem que no tenen els coneixements per prendre i executar decisions a nivell 
sanitari. I per tant, en aquest cas  el que no volíem era que això comportés algun 
problema per d’altres grups. Però evidentment que rebutgem l’exèrcit. 
I pel que fa al tema del pressupost. Ens hauria agradat incloure-ho però som una 
estructura més lenta en prendre decisions, va arribar tard i ens va costar consensuar-
ho.  En la meva exposició si que he fet la referència que els pressupostos eren 
insuficients i exigíem el consens de tots els grups de la generalitat i que entenguin que 
aquestes mesures que es puguin aplicar ara determinaran molt això. 
Som conscients també que podran haver hi propostes addicionals a posteriori però 
entenem que ara val la pena fer un esforç ja d'entrada i entendre que aquests diners 
puguin formar part d’aquesta partida de pressupostos i emplacem a la CUP perquè 
treballi conjuntament amb la resta de partits perquè es puguin aprovar els 
pressupostos de la Generalitat. 
Finalment, dir que hem fet un esforç, segurament ha sigut insuficient i part de les 
crítiques rebudes van en aquest sentit. Hem de seguir treballant amb esforç, exigir a 
qui estar per damunt nostre i que té capacitat real d'incidir. Exigir les mesures 
acordades i  anar molt més enllà el que sigui possible perquè si d'aquí en sortim 
reforçats i reforçades segurament podrem avançar més ràpid i podrem parlar de la 
reactivació.  Si no en sortim reforçades estarem multiplicant el patiment a nivell 
econòmic per a moltes persones, perquè la celeritat burocràcia no ha permès anar en 
un altre tempo en aquest sentit. Tampoc s’ha pres mesures valentes com eximir de 
pagar quotes d’hipoteques, rebuts de lloguer, factures serveis essencials (aigua, llum, 
electricitat, internet). 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
 

17.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
CASG GARROTXA 
Intervé la Sra. Roca. Felicitar al CASG per la campanya engegada que ha instat a 
nivell de xarxes fent veïnatge que ens sembla una molt bona proposta i que contribueix 
a crear unitat. 
 
Intervé la Sra. Muñoz.  
Òbviament rebo la felicitació, agreixo que s’hagi fet pública en el Ple i la transmetré. 
 

MASCARETES 

Intervé la Sra. Roca.  Va començar el repartiment de mascaretes per a l’ús del 
transport públic i donat que aquí Olot no tenim un TPO molt concorregut, preguntar si 
s’ha optat per altres opcions com fer arribar aquestes mascaretes als llocs de treball 
de la gent que no utilitza el transport públic. 
 
Intervé la Sra. Camps. S'ha fet el repartiment tal com deia la instrucció d’Interior. Se 
n’han repartit unes  1.000, destinades a transport comunitaris (Teisa i TPO). A la 
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vegada també s'ha ofert a autocars que fan repartiment a polígons i que no són 
pròpiament ni Teisa ni TPO.  
 
CASALS D’ESTIU 
Intervé la Sra. Roca. Hi ha cap novetat amb els casals de l’estiu o ha quedat paralitzat 
per la situació actual. Es fa la contractació de monitors?, com es faran  les inscripcions 
als casals, etc.? 
 
Intervé la Sra. Camps.  Estem pendents d’una reunió amb  el Ministeri i Generalitat per 
demanar que les activitats d’estiu siguin més amples, amb més nombre, més becades 
i amb un component formatiu i a partir d’aquí començarem a treballar en la planificació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hem activitat totes els processos de monitoratge, preparació 
activitats com per fer-ho possible, però estem pendents també de les instruccions del 
Pla de Desconfinament de la Generalitat per saber quines activitats es podran fer i 
quines no. 
 
 
EXPEDIENT DE REGULACIÓ TEMPORAL 
Intervé la Sra. Roca. Tenim alguna dades de quants expedients de regulació temporal 
d'ocupació s’han presentat.  
 
Intervé el Sr. Vayreda.  És una informació que poden consultar la web de la 
Generalitat. Les dades de 14 d'abril a la Garrotxa perquè no tenim dades per municipi 
són: 674 empreses i 4.725 treballadors, això és un 34% de les empreses i un 18,5% 
dels treballadors. Som la 21ª comarca de Catalunya amb número.  
 
 
ENTERRAMENTS 
Intervé la Sra. Barnadas. Si tothom que viu a Olot té la possibilitat de ser enterrat i 
acomiadat a la ciutat segons la seva confessió/cultura? 
Alguns col·lectius tenen la costum de repatriar cap als seus països d'origen però sí 
que és cert que cada vegada més les generacions més joves de la ciutat se senten 
olotins i voldríem saber si tota persona que viu a Olot té aquesta possibilitat en la 
confessió que desitja. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La ciutat no està preparada per totes les confessions. La 
comunitat musulmana ens ha fet arribar la seva preocupació en aquest sentit. 
Abans d'ahir que vam tenir una reunió telemàtica amb l'Àrea d'Acció Comunitària, on 
també hi havia l'equip directiu del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa. Estem en 
contacte amb imams de les tres mesquites que en aquest moment funcionen a la ciutat 
i també amb Afers Religiosos per veure quins requisits hauríem de complir en aquets 
moments en què els serveis funeraris no permeten la repatriació, manera habitual 
d'atendre una defunció dintre de la confessió musulmana. Tenint en compte la directriu 
que ningú pot ser enterrat fora del municipi durant aquest episodi de crisi sanitària i 
que ens trobem davant aquesta dificultat no prevista, hem d’afrontar com a ciutat com 
donem solució als reptes funeraris d’aquesta confessió, cosa que no estem en 
disposició de fer en aquest moment. Hi estem treballant, buscant una solució 
transitòria d’urgència però també aquesta crisi ens ha de servir per afrontar aquest 
tema d'una vegada per totes perquè la comunitat musulmana és la més àmplia que 
tenim a la ciutat i és casa seva. 
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 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 

LA SECRETÀRIA 

 
 


