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ACTA NÚM.7 
SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA  DE 18 DE JUNY 2020 

1A CONVOCATÒRIA 
 
 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 18 de juny de 2020  a les sis de la tarda, 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. 
 

 
1.1. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D’AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 

TELEMÀTICS 
 
Núm. de referència : X2020020658     
Núm. expedient: SG012020000012 

 
Atès que el Real Decret 555/2020 de 5 de juny acorda la sisena pròrroga de l’estat 
d’alarma decretat pel Reial Decret 463/2020 de 14 de març, per a la gestió de la 
situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.  
 
Atès que aquesta sisena pròrroga s’estendrà fins a les 0 hores del dia 21 de juny 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:  
 
Primer:- Queda justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió del Ple de l’Ajuntament prevista pel dia 18 de juny a les 
6 de la tarda se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.  
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 27 
de març de 2020.  
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
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2. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 21 maig de 2020. 

 
3. - DESPATX OFICIAL 

 
L’Alcalde d’Olot Sr. Pep Berga dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot 
d’aquest mes de juny. És el 5è ple telemàtic d’aquesta institució i esperem -assegura- 
que ben aviat puguem recuperar la presencialitat.   
 
A mesura que anem anat avançant en les diferents fases de la desescalada hem anat 
fent passos cap a l’anomenada “nova normalitat post COVID” assegura l’Alcalde.  
Aquestes últimes setmanes -afirma- hem pogut anar recuperant la normalitat als 
diferents àmbits de la nostra vida, però els demano no abaixar la guàrdia i continuar 
tenint ben present les mesures que hem après des de l’inici de la pandèmia.     
 
L’Alcalde recorda que com ja va fer en els plens anteriors a totes les persones que han 
perdut un familiar, un amic, un conegut... a causa del coronavirus. Proposa fer-los 
arribar -en nom de la Corporació- el condol per aquesta pèrdua. També expressa el 
suport i la força als malalts que es recuperen d’aquesta pandèmia i l’agraïment a les 
persones que han treballat per atendre tothom que ha patit la COVID-19 i que han 
ajudat a superar aquests mesos tan complicats que ha tocat viure.  
 
D’altra banda, l’alcalde proposa fer arribar a l’Escola d’Art la felicitació per haver 
obtingut un dels premis Baldiri Reixach. Gènesi, la instal·lació efímera realitzada al 
claustre del Carme per participar a les passades activitats de Nadal de la ciutat, ha 
resultat ser un dels projectes guanyadors d’aquesta convocatòria, que organitza la 
Fundació Carulla.  
 
Per últim i com a cada Ple, expressa la 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. 
 
L’Alcalde comenta el nombre de VISITES que ha tingut des de la celebració del darrer 

Ple, celebrat el dia 21 de maig:  

- de particulars : 8 

- d’entitats :  7 

 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  dona compte de les ENTREVISTES i les REUNIONS 
amb diferents càrrecs de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer 
Ple ordinari, del passat 21 de maig: 
 

- El dimecres dia 27 de maig va tenir una reunió amb la presència de la 
Consellera de Salut, la Hble. Sra. Alba Vergés, la Consellera de la Presidència, 
la Hble. Sra. Meritxell Budó, i el Conseller d’Interior, el Hble. Sr. Miquel Buch, 
per parlar sobre la desescalada a la Regió Sanitària Girona. 

- El dimecres 10 de juny a la tarda va participar Comissió Executiva de la Junta 
de Museus de Catalunya. 
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- El divendres dia 12 de juny es va reunir amb el Sr. Albert Civit, director de 
l’INCASOL. 

- El dimarts dia 16 de juny va assistir a la reunió convocada pel Gabinet 
Territorial de Coordinació d’Emergències i posteriorment va participar a la 
reunió amb el Director d’Educació de Serveis Territorials de Girona. 

 
 
Posteriorment comenta les REUNIONS a les quals ha assistit durant el mateix període 
de manera telemàtica. 
 

- El divendres dia 22 de maig va participar d’una trobada amb els representants 
del Consell dels Infants. A continuació es va reunir amb la Plataforma No és un 
Vial és un carrer en una trobada en la que també va assistir el director dels 
Serveis Territorials d’Interior de la Generalitat a Girona, Albert Ballesta. 

- El dilluns dia 25 de maig va assistir al Consell directiu de Transversal i 
posteriorment a la reunió del Comitè Territorial de Coordinació. A la tarda va 
participar a la Comissió Permanent d’Innovac i al vespre va assistir a la Xarxa 
de Barris. 

- El dimarts dia 26 de maig va participar al Consell de Direcció del CASG i a la 
tarda va assistir al Patronat de l’Antic Hospital Sant Jaume.   

- El dijous 28 de maig va presidir la Comissió per la Variant. 
- El divendres dia 29 de maig va participar en una reunió convocada amb el 

Consell Nacional de la Cultura i de les Arts (CONCA).  
- El dilluns dia 1 i el divendres 5 de juny, va mantenir una trobada amb 

representants d’entitats i d’indústria cultural. 
- El dimarts dia 2 de juny es va trobar amb representants de la Fundació 

Impulsa. 
- El dimecres dia 3 va participar de la reunió del Consell d’Alcaldes sobre les 

mesures de desconfinament de la COVID. 
- El dimecres 10 de juny va assistir a l’acte de presentació dels projectes sobre la 

futura construcció de la piscina municipal que han realitzat alumnes de la UPC.  
- El dijous dia 11 va prendre part del Consell d’Alcaldes. 
- El dilluns dia 15 va participar a la Junta Directiva d’Innovac i posteriorment a 

l’Assemblea. 
- El dimarts dia 16 va presidir la Junta General de DinàmiG. 
- El dimecres dia 17 va assistir al Consell d’Alcaldes sobre les mesures de 

desconfinament de la COVID i posteriorment va presidir la Junta del CASG.  
 
 
 
Intervé el Sr. Riera.  En primer lloc, com cada Ple una abraçada fraternal al moviment  
“Black Lives Matter” , amb  les persones que han viscut tota una sèrie de classisme i 
de racisme institucional.  Aquests últims dies també hem sentit en els àudios dels 
Mossos d'Esquadra a Manresa, així com el tractament d'algun policia municipal de 
l'Ajuntament de Banyoles. 
Tots i totes som iguals i tenim els mateixos drets humans,  independentment dels 
nostres orígens i dels nostres colors de pell. 
Dit això,  voldríem felicitar-nos per aquesta nova acció comunicativa que hi ha hagut 
aquest darrers dies on  independentment  del canvi de fase s’ha transmès el missatge 
que cal protegir-nos a nosaltres i col·lectivament tota la comunitat.  Per tant, una bona 
mesura que hi hagi professionals que ens expliquin quina és la nova situació, i ens els 
casos que s'han donat a les  empreses de la  nostra comarca han tingut unes bones 
mesures de prevenció i d'aïllament a posteriori i en aquest cas, les autoritats sanitàries 
com a tal han fet el que pertocava. 
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Vam demanar que caldria que hi haguessin agents sanitaris i agents socials que 
transmetessin aquesta nova situació i que tranquil·litza la població en el sentit de no 
tenir por però sí tenir màxim respecte i poc a poc anar recuperant els carrers i la vida 
amb plena dignitat. 
 
Intervé el Sr. Guix.  Sentir-nos satisfets perquè a Olot és una ciutat on es respira 
convivència i pau i penso que ens hem de sentir tots molt satisfets d'aquesta nostra 
ciutat, veient la problemàtica de racisme d’aquests dies.  Per tant donem les gràcies a 
les persones que ho fan possible, així com també a tots els ensenyants d'aquesta 
ciutat que també hi han fet molt. 
 
Intervé la Sra.  Barnadas. S'acaba un curs complicat, en començarem un altre que 
segurament no ho serà menys i per tant posar molt en valor tota la feina feta dels 
docents de la nostra ciutat. 
També volíem expressar el desig, en aquest nou període, siguem capaços de posar en 
una balança la capacitat de reactivació econòmica i de poder ajudar a tota aquella gent 
que ho passa malament i així augmentar la nostra activitat econòmica, però alhora fer-
ho amb la responsabilitat de cadascun de nosaltres els olotins i olotines per evitar que 
hi pugui haver qualsevol rebrot que faria retrocedir l'economia de la nostra ciutat i del 
país en general.  
 

 
4. – DECRETS 

 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2020LDEC001185 al 2020LDEC001626. 
 
 
Intervé el Sr. Mir. Veient que hi ha molts decrets d’ajuts 500, demanaríem com estant 
anant? 
 
Intervé el Sr. Vayreda. En aquests moments estem en disposició a partir de la setmana 
vinent a poder pagar aproximadament 200 ajudes que són el 50% dels ajuts. I la resta 
s’estan resolent i a partir del dia 5 de juliol hi haurà un segon pagament. 
Ens hem trobat amb persones que no estaven al corrent dels deutes amb alguna 
administració i per llei, per tal de rebre una subvenció no has de tenir cap deute i 
esperem resoldre-ho les properes setmanes. Hem rebut unes 430 sol·licituds d’ajuts, 
poc per sobre les 410 que havíem previst. 
 
 
 

5.1. - PROPOSANT APROVAR EL PLA DE REACTIVACIÓ ECONÒMICA I 
OCUPACIÓ D’OLOT I LA GARROTXA 

 
 
 
Núm. de referència : X2020020627     
Núm. expedient: SG052020000006 

 
 
Vist l’impacte general en l’activitat econòmica i en el mercat de treball de la Garrotxa 
provocada per la crisi sanitària del COVID19. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar el Pla de Reactivació econòmica i d’ocupació d’Olot i la Garrotxa. 
 
 
 
Intervé el Sr. Vayreda.  És un document viu,  no definitiu però sí que és un primer punt 
de partida. Cal que li donem importància en l'aprovació d’avui perquè després de 
moltes setmanes de dificultats i patiment per a moltes famílies i empreses, és un 
primer bri d'esperança per generar noves oportunitats, reactivar l'economia i per 
impulsar projectes perquè ningú de la nostra ciutat i de la nostra comarca es quedi 
enrere. El propòsit és gestionar la urgència del present posant les bases del futur. Per 
què hem de fer les dues coses. I a més ho hem de fer ràpid i tan bé com sigui 
possible. El pla recull 122 accions concretes i s'aniran incorporant noves propostes 
perquè tenim encara davant moltes incerteses. Les propostes del Pla les volem 
impulsar amb un treball cooperatiu i responsable. Treballant per sectors i col·lectius.  
Reconeixent la idiosincràsia i la diferent afectació que ha tingut en cadascun d'ells per 
intentar afinar al màxim les mesures.  
Fer-ho des d'una visió i una acció transversal a partir de la innovació social i 
empresarial. Volem reforçar el model de relació entre l'empresa i l'administració basat 
en la confiança mútua i també en la relació tant digital com presencial. Fer-ho de 
manera proactiva suggerint tràmits i informació a mesura que vagin sent d’interès pels 
ciutadans. Cal plantejant polítiques i accions de desenvolupament local i ocupació que 
se centrin en les necessitats de tots els ciutadans. Alinear-los als objectius i les 
accions dels Objectius de Desenvolupament Sostenible 2030. I finalment, també ho 
volem fer fent un seguiment i avaluació per analitzar l'impacte de les accions. 
És un document que incorpora accions d'àmbit territorial i també accions municipals. 
En les properes setmanes hi haurà més accions d'altres ajuntaments de la comarca 
que també s'hi incorporaran i el document final s’aprovarà al Consell Comarcal en el 
ple del mes de juliol. Entre les 122 accions anomenar:  La creació de l’ oficina de 
reactivació que liderarà el Pla. Reforç del servei d'assessorament i acompanyament a 
emprenedors autònoms i empreses. Reformulació del catàleg de formació per 
persones aturades i treballadors. Una campanya de promoció del comerç de 
proximitat. Un programa de tiquets bons per incentivar i fidelitzar el consum local. Una 
campanya d'acollida i mediació per repensar la marca turística de la Garrotxa. Una 
iniciativa per convertir el centre d'Olot en un punt d'interès artesanal. El projecte 
Garrotxa amb mobilitat sostenible que s’està fent entre diferents ajuntaments i el Parc 
Natural. Un programa d'ocupació anomenat TRESR per reorientar, requalificar i 
recol·locar totes les persones que ho puguin necessitar. Un programa de formació 
“Garrotxa talent digital” basat en la formació en competències tecnològiques. La 
creació de dues plataformes digitals una per al sector gastronòmic i una altra per a 
totes aquelles empreses del sector d'activitats extraescolars. I finalment, un procés 
d'elaboració de la nova estratègia comarcal de tot el territori 2020 2025. 
La vocació d’aquest pla és Comarcal per això el lideratge s'ha fet des de Dinamig. Tot i 
això hem comptat amb la participació de molts tècnics de diferents municipis i també 
del Consell Comarcal. Cal per tant, agrair a més de 150 persones que han participat 
en les diferents reunions que hem fet les darreres setmanes a través de les 
plataformes. Així com també ajuntaments de la comarca. L'Associació d'Hostalatge, 
l'Associació de Comerciants, l'Associació de Placers, l'associació la llera, Comissions 
Obreres,  centres educatius de la Garrotxa, el Cercle Euram, la Confederació de 
Treballadors Autònoms de Catalunya, el Consell Comarcal, el Consorci d'Acció Social, 
el Consorci SIGMA, Fòrums industrials de Bianya, Sant Jaume i Pla de Baix, la 
Fundació Estudis Superiors, l'Institut Municipal d'Educació, l'Institut de Cultura, Joves 
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Empresaris de la Garrotxa, l'Oficina de Treball de la Garrotxa, el Pacte per la formació, 
el Parc Natural, PIMEC, la taula de treball dels diferents grups municipals, Turisme 
Garrotxa i UGT. A tots ells moltíssimes gràcies per les aportacions i pel suport. 
Per tant, ara ens toca posar-nos a treballar i reactivar tan aviat com puguem Olot i la 
Garrotxa econòmicament i també socialment. 
 
 
Intervé el Sr. Riera. Durant el període de confinament hem participat activament fent 
propostes i moltes de les propostes que es recullen en aquest Pla, són fruit d’aquest 
treball que hem tingut de forma col·lectiva, però en aquest cas nosaltres no hem ni 
hem aportat de manera directa. Perquè quan nosaltres vam començar a introduir 
temes vam veure que ens allunyava molt del concepte.  Bàsicament, per una qüestió 
de anàlisis.  No hi ha un canvi de paradigma,  en el sentit que no es planteja que la 
nova situació no pot ser com l'antiga.  I  per nosaltres això és preocupant.  
Considerem que l’anàlisi és insuficient i parcial.  A l’igual que les  propostes perquè 
moltes ja se n'ha anat parlant. Llavors 44 pàgines, on la immensa majoria de 
propostes ja s'han desenvolupat i que la proposta estrella és una oficina de reactivació 
econòmica amb dues treballadores que paguen el fons europeus. Considerem que és 
un resultat pobre com a punt de partida. 
En el cas de l’Ajut500. La idea era bona però la gestió no ha sigut suficientment bona. 
Bàsicament perquè en part han servit per desesperar els autònoms, petites empreses,  
assessories i fins i tot a l'OAC. Considerem que la gestió no ha sigut suficientment 
ràpida, ni suficientment efectiva.  
En aquest cas considerem que el resultat ha sigut una mica un desastre perquè no ha 
sigut lo ràpida, efectiva i porc burocràtica que havia de ser. 
Evidentment hi havia d’haver requeriments, però aquests han sigut superiors als que 
s'havien anunciat, com per exemple recalcular percentatges de pèrdues i tota una 
sèrie de coses que un mateix autònom o autònoma no té perquè saber específicament 
i menys de fer-ho amb la celeritat que es demanava.    
Pel que fa les llicències d’ampliació de terrasses i espais de degustació. Algunes han 
sigut executades i respostes des del primer dia. Altres han trigat un mes a ser 
respostes. No entenem el per què?  Si en una sola persona no se n'ha fet prou, haver-
ne posat més des del principi. En aquest sentit, nosaltres us hem acompanyat i hem 
participat, seguirem participant i treballant a l'Ajuntament, però en aquest punt s'ha 
acabat l'acompanyament.  Són vostès el Govern tenen majoria absoluta i nosaltres 
com a oposició proposarem, reivindiquem matisarem, però, sobretot opositarem i 
farem les nostres pròpies propostes que considerem que han d'anar més enllà. 
 
Intervé el Sr. Guix. Votarem a favor d'aquest Pla de Reactivació perquè hi hem 
participat àmpliament i perquè pensem és que cal buscar el consens i buscar 
l'aportació de tots els grups polítics de l'Ajuntament per intentar tirar endavant aquesta 
ciutat i aquesta comarca. En tot cas fer algunes consideracions. 
La filosofia ha de ser aquesta donant suport total. Estem en una comarca bàsicament 
industrial, i per tant hem de donar molt suport a que són les empreses. Tenim un teixit 
industrial molt avesat a la indústria alimentària i això ha fet que només haguem patit 
dos punts i mig d'augment d'atur. 
Amb d’altres paràmetres com és el consum elèctric, el consum i de gas veiem també 
que ha baixat molt poc, per tant, hi ha hagut una bona dinàmica de treball a la 
comarca. En aquest sentit,  creiem que s’ha de protegir les nostres empreses 
introduint un pla de reactivació i de coordinació dels polígons industrials i a la comarca 
de la Garrotxa per tal de potenciar de millorar aquestes perquè puguin donar millors 
serveis i també per atraure noves empreses en aquests polígons. Així s’ha fet a la Vall 
de Bianya, Sant Jaume i Pla de Baix, però en tot cas, hi hauria d’haver la previsió 
d’incorporar tots els polígons i fer un a Junta per gestionar-ho. També hem trobar a 
faltar, accions amb INNOVAC. 
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En el punt de reactivar el consum de productes alimentaris propis de la ciutat i a la 
comarca, tenim la proposta en què tots els plecs de condicions de base per contractar 
serveis de menjadors consti que s'hauria d'introduir productes agroalimentaris de 
proximitat productes ecològics. S’ha fet ja al Consell Comarcal en les bases per 
contractar l'empresa que havia de fer els menjadors escolar, però  també podríem 
introduir-ho en els geriàtrics, menjadors d’hospitals, etc. 
Així com també, totes aquelles  entitats que rebin subvenció d’alguna administració 
incloguin aquets productes en els seus àmbits o que s’ofereixen en les cartes d’aquells  
restaurants que tinguin concessions municipals. També seria interessant fer un 
distintius d’aquells productes alimentaris que s’han fet en el Parc Natural volcànica de 
la Garrotxa. 
En quan ocupació, bàsicament és important fer molta formació per aturats o continua. 
A la comarca tenim uns bons equipament sobretot aquella que pot tenir més demanda 
com és l’electrònica, la robòtica del plàstic, càrnica, etc. 
També defensem aquella formació per aquelles persones excloses socialment i que 
serveix perquè aquest tornin entrar en el sistema. 
també defensava que va fer que suposo que és el camí que deia el regidor de tres 
erres perquè situats exclosos que socialment tenim a la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Estem molt satisfets perquè tant el Pla de Reactivació, com 
l’Oficina estaven en algunes de les primeres propostes que ja els vam fer arribar quan 
vam començar aquest treball i per tant estem segurs que aquest és un bon camí. A 
més, el fet que el Pla sigui Comarcal també s’ha de tenir en compte perquè moltes 
vegades exercim una capitalitat exagerada i per tant hem de fer els municipis de la 
nostra comarca també començar igual que ho fan a la capital.  
Una vegada analitzat el Pla nosaltres vam fer una tramesa de propostes que voldríem 
explicar. Algunes van ser incloses i d’altres en canvi hem d'esperar a que hi hagi l’ 
Oficina engegada. És prioritari la digitalització del nostre comerç per poder avançar i 
aquesta és una de les propostes que compartim amb l'equip de govern. 
Però hi ha una proposta que nosaltres creiem clau que és la inversió en el Barri Vell. 
Sense això, difícilment salvarem el comerç i la restauració del centre d'Olot. Per tant, 
s’ha de fer una aposta decidida per aquest barri vell. També, el sector cultural en clau 
de cultura popular. És a dir,  en cultura d’entitats,  en millorar i doblar  les subvencions 
que es fan entitats culturals a la ciutat perquè aquestes són una gran font de 
reactivació econòmica per a la ciutat. També ens cal una mobilitat del segle XXI i no 
pot esperar gaire més aquest canvi de mobilitat de la ciutat. Per tant, creiem que 
aquesta reactivació econòmica ha d'anar acompanyada de la possibilitat d'arribar al 
centre de la ciutat amb bicicleta, de la peatonalització,  de generar bosses 
d'aparcament de baix cost molt a prop del centre de la nostra ciutat. Demanem una 
rebaixa, condonació o subvenció de l’IBI pels locals comercials de comerços i 
restauració molt afectats per aquesta crisi. En aquest sentit, us farem confiança, 
perquè ara mateix és un Pla que no té calendari d'execució, ni un pressupost definit i 
sense objectius amb uns indicadors mesurables. Per tant, l’èxit dependrà de quin sigui 
el pressupost de l'administració i també d’aquests objectius avaluables o que 
simplement es quedi amb  un document  de bones intencions. 
Per això, volem deixar constància que portem vuit anys sense inversions decidides al 
Barri Vell i que hem passat d'una situació d’urgència a una situació d'emergència. 
Sense aquesta inversió no podrem aturar l'allau de comerços que es van tancant, ja 
sigui per la crisi, per jubilació, etc. Però tot passa, per posar el focus de les inversions 
al Barri vell i creiem que un canvi de prioritats d'inversió. Sinó hi ha diners demanem 
que els busquin a la Generalitat, a l'Estat o a les institucions europees igual que ho 
han fet amb l'espai Cràter. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. . És evident que és un document de projectes i plans d'estudi 
que a dia d’avui encara s’han de desenvolupar. Però per això es crea aquesta Oficina 
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perquè és qui ha d'executar aquestes accions i també qui indicarà doncs, el calendari i 
pressupost de cada acció. Tinguin en compte que  és un dels primers Plans que 
s'aprova a tot Catalunya. És més,  l'ajuda que dona la Generalitat de 100.000€ és 
precisament per contractar una consultora perquè els faci un Pla. En el nostra cas, 
l’hem fet amb recursos propis i amb molta rapidesa i tindrem els diners no per 
contractar un consultora sinó per executar-lo. 
En relació a que no hi ha un canvi de paradigma en l’anàlisi. 
És veritat que hi ha accions que hem aprovat de forma conjunta a la taula però per 
altra banda hi ha moltes accions noves que comportaran un canvi en moltes de les 
àrees de les quals estem treballant. És un paradigma econòmic i social plantejat la 
majoritàriament pels agents que hi ha participat i que es basa en el reforçament de la 
indústria, el reforçament del sector comercial i en una bona promoció turística. Perquè 
això és el que ens han plantejat la majoria d'agents econòmics i socials. 
A més, és un model que des de la crisi del 2011 fins abans de la crisi sanitària, ens ha 
donat com a resultat ser una  de les ciutats que ha reduït més l'atur de tot Catalunya.  
Som la tercera comarca més industrialitzada del país. La renda per càpita familiar creix 
des del 2013. Som una ciutat que ha incrementat un 20% la mitjana d'ocupació 
hotelera en els darrers sis anys. Hem aconseguit en els darrers cinc mesos el rècord 
d'inscrits a la Seguretat Social a tota la història de la ciutat. Una ciutat que hem estat 
capaços de reubicar gent aturada del sector de la construcció i que pugui treballar en 
el sector serveis.  Especialment al sector de la restauració i el sector del comerç. Per 
tant, reptes en tenim molts però realment els nivell eren dels més destacats de 
Catalunya i aquest no és un mèrit nostre. És mèrit de tots els ajuntaments de la 
comarca, dels empresaris i dels treballadors. M’agradaria quan parla que no canviem 
de paradigma, ens expliquin quin és el seu paradigma. Que ens expliquin quin model 
econòmic tenen vostès i amb els mateixos resultats que està donant el que estem 
intentant aplicar. Perquè és el que ens han demanat els ciutadans amb aquestes 
entrevistes amb les propostes que ens fan per tant vostè ens diu un canvi de 
paradigma. 
En relació als ajuts 500, em saben greu els seus  comentaris quan és una iniciativa 
que havíem consensuat tots i quan tothom hi estem dedicant molts esforços. Els 
requeriments són els que estaven a les bases, marcats per llei. No perquè ens hàgim 
inventat requeriments nous, ara. Ens hauria agradat fer-ho més fàcil però la llei no ens 
ho permet. Sí és veritat per a molts tècnics de dinàmic que no estan acostumats a 
tramitar subvencions i per a molts ciutadans que és la primera vegada que ho 
demanaven,  el procés ha estat farragós. Però és una bona iniciativa i pionera. La 
prova està que em digui quants ajuntaments de Catalunya ho estan fent. 
En Quan a les terrasses. Si sap algun cas concret demanaria que ens l’ expliqui 
perquè potser té alguna explicació. En tot moment hem intentat ser tant àgils com hem 
pogut, sent molt flexibles, permissius amb la idea que tothom ho tingués tan ràpid com 
es pogués. 
Agrair al PSC i ERC les aportacions i el suport. Hem intentat incloure totes les que 
hem pogut. Les que no veiem clares o no teníem temps de parlar-ho amb els tècnics 
hem posat que ho estudiaríem. Com per exemple algunes propostes de mobilitat que 
ens han fet arribar. 
En quan a l’IBI dels comerços, saben que l'IBI és un impost cabdal per a l'Ajuntament i 
que legalment té molts problemes i moltes limitacions. Quants ajuntaments de 
Catalunya han fet accions amb l'IBI? 
En quan al barri vell. Ens van demanar una inversió de 10 milions d'euros al barri. 
En un mandat normal la ciutat d'Olot pot invertir entre 7 i 8 milions d'euros. A dia d’avui 
per fer front aquesta gran crisi ens hem servit de recursos municipals. Si hem d’anar a 
buscar ajudes a l'Estat, a la Generalitat i la Diputació per posar un exemple en aquesta 
crisis del COVID19 hem rebut zero € de la Generalitat i l’Estat i 3.000€ de la Diputació. 
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Tampoc ens podem endeutar més. No podem invertir  10 milions d'euros només al 
Barri Vell. I la resta de la ciutat? No podríem asfaltar carrers, fer voreres, invertir en els 
casals, fer accions d'habitatge.  
En tot cas, els agraeixo el suport i la confiança. Els anirem informant i fent retorn de les 
mesures que hem proposat. Esperem amb tot aquest recull de propostes  poder 
millorar una mica la situació econòmica i social de la nostra ciutat. 
 
Intervé el Sr. Riera. El canvi de paradigma és en el sentit que hi ha una part 
d'economia submergida que ha aflorat amb aquesta crisi. És a dir, hi ha persones que 
estaven treballant sense cap tipus de contracte i protecció social que d'un dia per l'altre 
s'han vist sense cap tipus de font d'ingressos. Això és un canvi de paradigma. No hi 
pot haver economia submergida en aquesta ciutat. No podem deixar que empreses 
que tenen beneficis o facin a costa de no pagar drets dels treballadors i treballadores.  
 El que ens preocupa molt és que estem parlant de números i d'empreses, però ens 
hem oblidat de les persones i no ens el preocupa tant com l’economia d’empresa. 
Creiem que ostres això sí que hauria de canviar. Aquest canvi  també hi hauria de ser 
en la gestió del turisme. Ciutats de la Costa que viuen exclusivament del turisme, això 
els ha comportat problemes greus. Per tant, no tot ha de ser turisme. Si a la producció 
de turisme i de qualitat però la ciutat també té moltes altres coses. 
En quan l'ajut 500. No ha anat suficientment bé, i ho diuen els gestors i assessors de 
la ciutat. Clar que calia protegir-nos davant d'una auditoria de l'estat espanyol. Clar 
que calia protegir els diners públics de la ciutat perquè aquests fossin no màxim de 
ben utilitzats. Però sí que hi ha hagut duplicitat de demandes de papers que no han 
facilitat això.  No ho dic pel fet de demanar el requeriment si s’està el corrent de 
pagament de la seguretat social. Ho dic per motius de burocràtics, en el document de 
requeriments que l'administració dona a l'usuari. 
En el cas de les terrasses,  no  vull parlar en nom d’altres companys del sector que 
m’han fet arribar la queixa en Ple,  però puc parlar en nom de la meva pròpia que vaig 
demanar i vaig rebre resposta per primera vegada després de trucar tres vegades i 
d'enviar missatges escrits. I ho dic, amb voluntat constructiva per millorar-ho. 
 
Intervé el Sr. Sellabona.  S’han fet  55 sol·licituds de terrasses, moltes d’elles noves. 
Quan estem parlant d’un ús privatius de l’espai públic hem de ser molt curosos i mirar 
en deteniment quan les propostes per ocupar l’espai i  a vegades no són senzilles i 
llicencies per primera vegada menys. Tot l'equip tècnic que s'hi ha dedicat ha fet una 
gran feina.  S'ha intentat prèviament fer arribar els dibuixos de les propostes a la gent 
que ha fet sol·licitud perquè ho pogués validar i valorar si encaixava dintre las seva 
idea inicial. Precisament, per no haver de fer modificacions un cop fet el decret 
aprovant la terrassa. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 19 vots a favor (11 JxCAT-Junts, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
 

6.1. - DEIXAR SENSE EFECTES EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 
CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER 

L’ENCÀRREC DE GESTIÓ DE L’INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT 
D’OLOT (IMEJO) 

 
 
 
Núm. de referència : X2020020320     
Núm. expedient: SG102020000003 
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Vist que al desembre de 2013 es va signar per primera vegada un Conveni de 
Col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la Garrotxa per 
l’encàrrec de gestió dels serveis de direcció de l’Institut Municipal d’Educació d’Olot, 
amb efectes a partir de l’exercici 2014. 
 
Vist que l’esmentat conveni tenia una vigència de 2 anys, que es podia anar prorrogant 
per acord exprés de les parts fins a un termini màxim de 10 (2+8). 
 
Vist que la darrera pròrroga expressa del conveni fou aprovada pel Ple Municipal de 
l’Ajuntament d’Olot el passat 20 de desembre de 2019  
 
Vista la petició del Sr. Josep Compte Clavaguera, actual director de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut d’Olot de deixar l’assumpció de les funcions i tasques 
associades a la direcció de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, amb efectes de 1 
d’agost 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: 
 
 
PRIMER.- Deixar sense efectes, amb efectes a partir del dia 31 de juliol de 2020, el 
Conveni de Col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal de la 
Garrotxa per l’encàrrec de gestió dels serveis de direcció de l’Institut Municipal 
d’Educació d’Olot subscrit al desembre de 2013. 
 
SEGON.- Publicar la resolució del  present encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona. 
 
TERCER.-Notificar el present acord al CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA i al 
Sr. JOSEP COMPTE CLAVAGUERA. 
 
 
Intervé la Sra. Camps. Des del juliol 2013 es va iniciar un amb Consell Comarcal  de la 
Garrotxa per l’encàrrec de gestió de l’IME. Qui va assumir aquesta tasca va ser el Sr. 
Pep Compte que  actualment i per motius personals ha demanat deixar el càrrec de 
director de l'IMEJO i tornar a la seva plaça al Consell Comarcal. Aquest fet,  
precisament és el que ha motivat la proposta d’avui i deixar sense efecte aquest 
conveni. Abans però, permeteu-me fer un reconeixement i agraïment al Sr. Pep 
Compte per la gran tasca que ha fet durant tots aquests anys amb una gran implicació 
i professionalitat i a la vegada desitjar li molta sort en aquesta nova etapa laboral.  
 
Intervé el Sr. Riera. En primer lloc, agrair la feina feta pel Sr. Pep Compte. Sabem que 
podrem comptar amb ell a nivell del Consell Comarcal. Ens agradaria saber si a part 
de l'esgotament personal hi ha algun altre motiu per deixar la direcció de l’IMEJO com 
pot ser no compartir la decisió d’eliminar els organismes autònoms o de gestió del 
departament. En tot cas, és una oportunitat, per fer una reestructuració interna de 
l’IMEJO. És el moment, de plantejar si cal dotar-hi més personal o coneixements que 
hi puguin treballar, perquè creiem que és una estructura fràgil. Ho entenem com una 
oportunitat de nou treball per aprendre dels errors que s'hagin pogut cometre i també 
de les virtuts. En definitiva, per intentar millorar aquest òrgan de cara el futur. Permetin 
en aquí, preguntar si saben com serà aquest relleu? 
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Intervé el Sr. Mir. Agrair al Sr. Pep Compte l’esforç i dedicació com a director de 
l’organisme. És una persona amb una dedicació màxima quan a compromís i amb molt 
d’entusiasme quan es tracte de tasques de gestió educativa. A l’IMEJO la seva tasca 
ha estat més de gestió administrativa i no pas la de gestió educativa que és la que 
amb ell l’apassiona. Això, suposem que l’ha esgotat i decideix retornar al Consell 
Comarcal. Dit això, per nosaltres ens semblaria un bon moment per replantejar 
aquesta figura i retornar el que teníem prèviament a la signatura del conveni amb el 
Consell Comarcal. En el sentit, com he dit abans que es tracte d’un tasca bàsicament 
de direcció de temes administratius i lligant-ho amb alguna de les propostes aprovades 
en Plens anterior,  d’incorporar aquest organisme en l’Ajuntament, aquesta tasca tant 
feixuga ja no estarà tant incorporada dintre aquesta direcció sinó des dels propis 
departaments de l’Ajuntament com poden ser les tasques relacionades amb els 
Serveis Econòmics o de Recursos Humans. Per tant, des dels tècnics o del personal 
del departament podran assumir aquest tasca més educativa i no contractar un 
persona externa, donat que la feina administrativa la realitzarà l’Ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Granados. També agrair la feina feta al Sr. Pep Compte. No entrarem a 
valorar el conveni perquè en el moment de la seva signatura no hi érem,  però si que 
volem aprofitar per dir que l’IMEJO és un instrument important i caldria que la figura 
que agafi el relleu del Sr. Pep Compte estigui vinculada sobretot al món de l’educació 
de la Comarca. Perquè necessitem que la persona al capdavant del lideratge d’aquest 
equip,  conegui a fons totes les problemàtiques que tenim en el món de l'educació  a la 
Comarca. 
 
 
Intervé la Sra. Camps. Respecte els motius de la decisió del Sr. Pep Compte, en el 
seu escrit explica que la motivació és per motius personals. En quan el relleu, hi estem 
treballant i també considerem que és una figura clau com ha estat fins ara. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. M’afegeixo a l’agraïment del Sr.  Pep Compte. És una persona 
amb molta  il·lusió, vitalitat i optimisme. És senzillament un canvi d'etapa després 
d’una tasca que realitzat els darrers anys, i ganes d’un canvi. Ara tenim davant 
l’oportunitat per assentar-nos els quatre grups, parlar-ne de manera oberta, fins i tot 
amb la possibilitat de canviar estructures per decidir quin horitzó volem i en quina 
direcció volem que vagi aquest organisme. Serà després d'aquesta reflexió que es 
mereix aquell lloc de treball, per la importància que li donem tots els grup aquí 
presents, que estarem en condicions de demanar a recursos humans que preparin un 
plec de condicions per fer la seva substitució.  
 
 

Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 14 vots a favor (11 JxCAT-Junts i 3 PSC) i 7 
abstencions (5 ERC i 2 CUP). 
 
 

7.1. - APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE L'IMCO 
 
Núm. de referència : X2020019709     
Núm. expedient: CPG62020000007 

 
 
 Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats del Cicle 
“Encontres a la segona fase”, de suport als creadors locals per la crisi de la pandèmia 
del COVID19. 
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Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles del cicle Encontres a la 
Segona Fase. 
 

Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
 

 
Intervé la Sra. Roca. Aclarir si el cost d’un euro és per tenir controlat l’aforament? 
Dintre la segona fase, no entenen el perquè d’aquest concerts hagin de ser amb 
vehicles. No és possible accedir-hi a peu o amb bicicleta. 
Proposem per reactivar la cultura  introduir la taquilla inversa per poder tenir una 
injecció de diners per aquest espectacles. 
 
Intervé la Sr. Alcalde. Sí, és un tema de control d’aforament. En quan els concerts amb 
vehicle en aquesta fase no es pot fer de cap altra manera. També s’hi pot accedir en 
moto o bicicleta. A peu no és possible, per evitar que la gent s’allunyi del vehicle i no 
guardi la distancia de seguretat. 
 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 19 vots a favor (11 JxCAT-Junts, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP) 
 
 
 

8.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 4 
 
 
 
Núm. de referència : X2020020162     
Núm. expedient: CPG32020000005 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
 1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors 
corresponents: 
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ORIGENS DE FONS:

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT:

20.600.231.480054 FONS SOCIALS COVID 19 16.269,66

20.140.1532.61904 RENOVACIO VORERES 21.182,14

GENERACIÓ DE CRÈDIT:

20/35002 CEM VORERA AV.PAISOS CATALANS 39.298,22

TOTAL ORÍGENS DE FONS 76.750,02

APLICACIONS DE FONS:

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT:

20.140.1532.61918 URBANITZACIÓ VORERA AV.PAISOS CATALANS 60.480,36

20.130.920.227999 PRESTACIÓ SERVEIS COVID19 (FONS SOCIAL 16.269,66

SUPERÀVIT 2019)

TOTAL APLICACIONS DE FONS 76.750,02  
 
  
 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, 
cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despeses 99999 76750.02 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
 
Intervé la Sra. Roca.  Voldríem un aclariment si es tracte d’una vorera nova , de la part 
que ara està coberta d'herba. O es tracte d’un arranjament de la vorera actual de 
l’Esclat fins el camp de futbol. 
 
Intervé el Sr. Güell. Si li sembla bé esperaríem al següent punt de l’odre del dia que 
tracte aquest tema per explicar-ho bé. 
 
Intervé el Sr. Mir. Votarem a favor perquè el tema d’urbanització de la vorera Av. 
Països Catalans, és un tema que havíem demanat varies vegades, pel fet de ser un 
lloc on passa molta gent  i la vorera quedava discontinua. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 19 vots a favor (11 JxCAT-Junts, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP) 
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9.1. - APROVACIÓ INICIAL DE L'ACORD D'IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM PER 
LES OBRES D'URBANITZACIÓ DE LA VORERA NORD DE L'AV. PAÏSOS 

CATALANS. TRAM CARRER BARÓ DE COUBERTIN - CARRER LLUÍS 
COMPANYS - ÀMBIT 2 

 
Núm. de referència : X2020020116     
Núm. expedient: CE012020000001 

 
 
L’Ajuntament ha previst la realització de les obres d’ “Urbanització de la vorera Nord de 
l’av. Països Catalans. Tram: carrer Baró de Coubertin – Carrer Lluís Companys – 
Àmbit 2: Vorera estricta” a finançar parcialment mitjançant contribucions especials de 
millores. El pressupost, assignat segons projecte, té caràcter merament preventiu i si 
el cost efectiu fos major o més petit que el previst es rectificaria l’ import de les quotes 
corresponents, tal com disposa l’article 31.3 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 
que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. 
 
El Projecte “Urbanització de la vorera Nord de l’av. Països Catalans. Tram: carrer Baró 
de Coubertin – Carrer Lluís Companys ( àmbit 1: carrers Olímpia, Coubertin i Lluís 
Companys – àmbit 2 : vorera nord de l’av. Països Catalans) ” ha estat aprovat 
inicialment per la Junta de Govern  de data 5 de març de 2020 i publicat al BOP al 10 
de març 2020. 
 
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir 
contribucions especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra. 
 
Atesos els informes que consten a l’expedient i atenent al que disposen els articles 15 
a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós de 
la Llei Reguladora de les Hisendes locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents 
acords: 
 
1. Imposar contribucions especials de millores per l’obra URBANITZACIÓ DE LA 

VORERA NORD DE L’AV.PAÏSOS CATALANS. TRAM: Carrer Baró de Coubertin 
– Carrer Lluís Companys – Àmbit 2: Vorera estricta. 

 
Aquest acord s’aprova amb condició suspensiva a l’espera de la publicació dels 
acords definitius d’aprovació dels projecte. 

 
2. Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’ acord a les dades 

següents: 
 

COST de L’OBRA SUBVENCIÓ  

O AJUDES (1) 

COST SUPORTAT PER 
L’AJUNTAMENT  

% CEM (2) 

(base imposable) 

Import C.E.M. 

43.664,69.-€ 0 0 90% 39.298,22.-€ 

  
(1) Subvencions de persones o entitats públiques o privades no subjectes passius de l’obra. 
 
(2) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès públic i privat. El 

percentatge fixat està degudament justificat dins de l’expedient, amb els informes tècnics 
corresponents. 
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 El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o menor que el 
previst es farà la corresponent regularització amb la liquidació definitiva, una vegada feta la 
corresponent liquidació de les obres. 

 

3. Aquest 90% es repartirà a totes les persones afectades per l’obra. Com que les 
diferents partides d’urbanització no afecten per a igual a tots els interessats el 
repartiment es farà d’acord a la taula que es detalla. 

 
 

URBANITZACIÓ VORERA AV. PASOS 
CATALANS TRAM COUBERTIN-LLUIS 
COMPANYS 

PEC 
Projecte  

Participació de 
l'Ajuntament 

Contribució de totes les 
parcel.les 

Contribució de les 
parcel.les no edificades 

N.16, 20, 22, 28 i 30 

    % € % € % € 

 FASE 2: URBANITZACIÓ DE VORERA                

                

 ENDERROCS 492,59 10% 49,26 90% 443,33     

 PAVIMENTACIÓ VORERA 12.719,10 10% 1.271,91 90% 11.447,19     
 REPOSICIÓ DE JARDI DE GESPA LLUIS 
COMPANYS               

 ARBRAT PAISOS CATALANS               

 AJARDINAMENT 3.910,03 10% 391,00 90% 3.519,03     

 CLAVEGUERAM VORERA LL.COMPANYS               
 CLAVEGUERAM VORERA PAISOS 
CATALANS               

 CLAVEGUERAM 12.432,44 10% 1.243,24     90% 11.189,20 

 TELEFONIA 2.191,73 10% 219,17 90% 1.972,56     

 BAIXA TENSIO 8.808,62 10% 880,86     90% 7.927,76 

 VARIS 3.110,18 10% 311,02 90% 2.799,17     

                

 TOTAL FASE 2: URBANITZACIÓ DE 
VORERA  43.664,69   4.366,47 €   20.181,27 €   19.116,95 € 

 
   

4. En relació al mòdul de repartiment, s’aplicarà el metre lineal de colindància de les 
finques que limiten amb l’àmbit de l’obra. 

 
La justificació de l’elecció d’aquest mòdul consta dins l’expedient, a l’informe emès 
per l’Arquitecte Municipal.  
 
El total de metres lineals computables es desglossen en : 

 
- ml computables de totes les parcel.les : 73,610ml 

 
- ml computables de les parcel.les no edificades núm. 16,20,22,28-30 :  43,590ml 

 
D’aquí que els preus unitaris per metre lineal són: 
 
Repartiment 1 : totes les parcel.les 
 
Import total : 20.181,27.-€ 
Total ml computables de totes les parcel.les: 73,610ml 
Preu unitari per metre lineal – repartiment 1 : 274,164787 

 
Repartiment 2 : parcel.les núm. 16,20,22 i 28-30 
 
Import total : 19.116,95.-€ 
Total ml computables de les parcel.les detallades: 43,590ml 
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Preu unitari per metre lineal – repartiment 2 : 438,562743 
 

5. Serà d’aplicació l’Ordenança general de contribucions especials de millores 
actualment vigent. 

 
6. La quantitat a repartir en concepte de contribucions especials, es repartirà entre 

totes les finques beneficiades per les obres (públiques i privades). S’inclou al 
present acord d’imposició/ordenació la corresponent relació de subjectes passius 
beneficiats amb els imports a satisfer, 

 
 
7. D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març 

que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els 
propietaris o titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en 
associació administrativa de contribuents i promoure la seva realització, 
comprometent-se a sufragar la part que correspon aportar  a l’entitat local, quan  la 
seva situació no li permeti, a part de l’aportació que els correspon a ells. 

 
 Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del present 
document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui pres per 
la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys dos terços de 
les quotes que hagin de satisfer-se. 

 
8.  D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el 

text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord 
s’exposarà al taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i al Butlletí Oficial de la 
Província de Girona durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran 
examinar l’expedient i la documentació, i presentar les reclamacions que estimin 
oportunes. Així mateix, es procedirà a la publicació de l’anunci d’exposició en un 
dels diaris de major difusió de la província. 

 
9. Un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils, l’ Ajuntament adoptarà l’ acord d’ 

imposició i ordenació definitius, resolent les reclamacions que s’ haguessin 
presentat. En el cas que no se n’ haguessin presentat s’ entendrà definitivament 
adoptat l’ acord, fins aleshores provisional, sense necessitat d’ acord de ple.  
 
En tot cas l’ acord definitiu, o en el seu cas el provisional elevat automàticament a 
aquesta categoria i el text íntegre de l’ acord haurà de ser publicat al BOP de la 
província de Girona, sense que entrin en vigor fins que no s’ hagi fet aquesta 
publicació. 

 
10. Amb posterioritat a la publicació al BOP de l’ acord definitiu es procedirà a la 

notificació individualitzada de les quotes a cada un dels propietaris. La realització 
d’ aquest tràmit de manera indispensable ha de ser abans de l’ inici de les obres.  
 

Contra aquesta notificació individual de quota a cada propietari, de conformitat amb 
el que disposa l’article 34.4 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el 
text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els interessats podran 
formular el corresponent recurs dins del termini màxim de 30 dies a partir de la 
data de la notificació, previ el contenciós administratiu. 

 
11. L’ inici de les obres es comunicarà oportunament. 
 
12. L’ import de les obres s’haurà d’ingressar d’acord als següents terminis: 
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1/4 després de l’inici de les obres   . . . (estimació: octubre/novembre 2020)  
1/4 als tres mesos    . . . .  . . . . . . . . .   (estimació: gener/febrer 2021) 
1/4 als sis mesos   . . . . . . . . . . . . . . .   (estimació: abril/maig 2021) 
1/4 als nou mesos      . . . . . . . . . . . . .  (estimació: juliol/agost 2021) 

 
13. El lloc d’ingrés:  
 

- Recaptació de l’Ajuntament d’Olot, al pg. Bisbe Guillamet, 10 – planta primera – 
d’acord els sistemes que hi ha establerts. 

 
Intervé el Sr. Güell. El projecte va ser aprovat en Junta de Govern local el mes de 
març. Bàsicament es tracte de la vorera nord,  anant des de la rotonda de la Ctra. de 
Sant Joan les abadesses cruïlla Av. Països Catalans en direcció a l’hospital. El tram 
comprès entre els c. Baró de Coubertin i c. Lluís Companys hi ha uns habitatges que 
han quedat semi urbanitzats. Els veïns es van encarregar de pavimentar la vorera però 
no hi ha els serveis. Es tracte, doncs de la instal·lació d’aquets serveis. 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 19 vots a favor (11 JxCAT-Junts, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP) 
 
 

 

 
10.1. - ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE DEL SERVEI DE NETEJA DELS EDIFICIS 

I EQUIPAMENTS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2019041140     
Núm. expedient: CCS12019000037 

 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot, en data 4 de novembre de 2019, va acordar iniciar i 
aprovar l’expedient per a la contractació del servei de neteja dels edificis 
administratius, educatius, culturals, esportius i socials de l’Ajuntament d’Olot; aprovar 
el plec de clàusules administratives particulars i el plec de prescripcions tècniques 
reguladores de la contractació, aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació. 
  
La licitació es dividia en els cinc lots següents: 
 
- LOT 1: BLOC A - EDIFICIS ADMINISTRATIUS 
- LOT 2: BLOC B - EDIFICIS EDUCATIUS 
- LOT 3: BLOC C - EDIFICIS CULTURALS 
- LOT 4: BLOC D - EDIFICIS ESPORTIUS 
- LOT 5: BLOC E - EDIFICIS SOCIALS 

 
El contracte es qualifica com a contracte administratiu de serveis, d’acord amb els 
articles 25 i 17 de la LCSP i està subjecte a regulació harmonitzada al superar el seu 
Valor Estimat l’import fixat a l’article 21.1.b) de la LCSP modificat per l’Ordre Ministerial 
HFP/1298/2017, de 26 de desembre, pel que es modifiquen els límits dels diferents 
tipus de contractes a efectes de la contractació del sector públic, amb entrada en vigor 
a partir de l’1 de gener de 2018. 
 
El procediment a seguir per a l’adjudicació del contracte és l’obert, atenent a una 
pluralitat de criteris d’adjudicació, de conformitat amb els articles 131 i 145 de la LCSP, 
i la tramitació de l’expedient de contractació serà ordinària. 
 
El termini per a la presentació d’ofertes va finalitzar el dia 11 de desembre de 2019, 
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havent participat en la licitació, per haver presentat la seva oferta dins el termini fixat i 
en la forma pertinent, les següents empreses: 
 

- MULLOR SA 
- UTE OHL SERVICIOS INGESAN SAU i INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, 

FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA) 
- LA BRUIXA NETEGES GENERALS I MANTENIMENTS SL 

 
La Mesa de Contractació es va reunir el dia 18 de desembre per procedir a l’obertura 
del Sobre 1 i procedir a la qualificació de la documentació administrativa dels requisits 
previs a què fa referència l’article 140 i 141 de la LCSP, així com de la demés exigida 
en el plec de clàusules administratives particulars reguladores de la licitació. 
 
 
 

 LOT 
1 

LOT 
2 

LOT 
3 

LOT 
4 

LOT 
5 

OFERTA 
INTEGRADORA 

MULLOR SA X X     

UTE OHL SERVICIOS 
INGESAN SAU i 
INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, 
FORMACIÓ I 
ASSESSORAMENT SA 
(IGFA) 

X X X X X SÍ (per a tots els 
lots) 

LA BRUIXA NETEGES 
GENERALS I 
MANTENIMENTS SL 

X  X X   

 

 
La Mesa de Contractació es va reunir el dia 23 de desembre per procedir a l’obertura 
del Sobre 2, corresponent als criteris de valoració que depenen d’un judici de valor, 
donant a conèixer el seu contingut. 
 
En data 28 de gener de 2020 es va reunir la Mesa de Contractació per donar compte 
de l’informe d’avaluació dels criteris depenents d’un judici de valor (Sobre 2) i per 
procedir a l’obertura del Sobre 3 que contenia l’oferta relativa als criteris d’adjudicació 
avaluables de forma automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules de la contractació 
del servei de neteja dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament d’Olot. 
 
La Mesa de Contractació es reuní el dia 18 de febrer de 2020 per donar compte de 
l’informe d’avaluació dels criteris depenents d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica i/o mitjançant l’aplicació de fórmules (Sobre 3) de la contractació del servei 
de neteja dels edificis i equipaments municipals de l’Ajuntament d’Olot. 
 
D’acord amb l’esmentat informe, es va comprovar que les ofertes als lots 1, 3 i 4 
presentades per l’empresa “LA BRUIXA” en el conjunt dels 2 anys, superava el 
pressupost de licitació, per la qual cosa es van excloure del procediment, i va proposar 
a l’Òrgan de contractació l’adjudicació del contracte del servei de neteja dels edificis i 
equipaments municipals, Lots 1, 2, 3, 4 i 5 (Edificis Administratius, Educatius, 
Culturals, Esportius i Socials) a l’oferta integradora presentada per la UTE formada per 
OHL SERVICIOS INGESAN SAU amb NIF A27178789 i INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, 
FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA) amb NIF A17442260, per haver obtingut 
la millor puntuació. 
 
Les característiques i avantatges de l’oferta adjudicatària, que han determinat la seva 
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selecció davant les restants ofertes presentades, queden detallades en els informes de 
valoració dels diferents criteris d’adjudicació degudament puntuats, essent els 
següents: 
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Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba publicada en 
el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP i amb la clàusula 26 del plec de clàusules 
administratives particulars  reguladores de la contractació, en data 2 de març de 2020 
es va requerir a OHL SERVICIOS INGESAN SAU amb NIF A27178789 i 
INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA) amb NIF 
A17442260 per tal que presentessin la documentació prèvia a l’adjudicació del 
contracte. 
 
La notificació de l’esmentat requeriment es va efectuar en data 3 de març de 2020, per 
tant el termini per respondre al requeriment finalitzava el dia 17 de març de 2020. En 
data 16 de març de 2020 es van presentar dues instàncies telemàtiques adjuntant la 
documentació requerida (Registre d’Entrada E2020004592 i  E2020004595). 
 
La tramitació va quedar aturada amb el Reial Decret 463/2020, de 14 de març, pel qual 
es declarava l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisis sanitària 
ocasionada pel COVID-19, que a la DA3a. suspenia i interrompia els terminis per a la 
tramitació dels diferents procediments administratius que puguin tramitar les entitats 
del sector públic mentre es mantingués la situació de l’estat d’alarma decretada. 
 
Atès que el Reial Decret 537/2020, de 22 de maig, establia, a l’article 9 que amb 
efectes a 1 de juny de 2020 s’aixecarà la suspensió dels terminis administratius 
suspesos en virtut del Reial Decret 463/2020, de 14 de març, es procedí a reprendre el 
procediment de licitació iniciat. 
 
De conformitat amb els punts 3 de l’article 150 i els punts 1 i 2 de l’article 151 de la 
LCSP. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
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Comissió informativa, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
 
Primer.- Adjudicar el contracte del servei de neteja dels edificis i equipaments 
municipals, Lots 1, 2, 3, 4 i 5 (Edificis Administratius, Educatius, Culturals, Esportius i 
Socials) a l’oferta integradora presentada per la “UTE NETEJA OLOT II”, amb NIF 
U01611425 formada per OHL SERVICIOS INGESAN SAU amb NIF A27178789 i 
INSTAL·LACIONS, GESTIÓ, FORMACIÓ I ASSESSORAMENT SA (IGFA) amb NIF 
A17442260, per haver obtingut la millor puntuació, pel preu total per la durada dels dos 
anys de contracte, d’un milió set-cents cinquanta-tres mil noranta-tres euros amb 
quaranta cèntims (1.753.093,40 €), desglossats en un milió quatre-cents quaranta-
vuit mil vuit-cents trenta-set euros amb cinquanta-dos cèntims (1.448.837,52 €) de 
base imposable més tres-cents quatre mil dos-cents cinquanta-cinc euros amb 
vuitanta-vuit cèntims (304.255,88 €) d’IVA calculat al 21 %. 
 
El preu per als dos anys de contracte, per lots, es desglossa en: 
 
 

  B.IMPOSABLE IVA 21% TOTAL 

BLOC A 
EDIFICIS 
ADMINISTRATIUS 

111.506,82 € 23.416,43 € 134.923,25 € 

BLOC B 
EDIFICIS EDUCATIUS 

880.382,02 € 184.880,22 € 
1.065.262,24 

€ 

BLOC C EDIFICIS CULTURALS 217.229,80 € 45.618,26 € 262.848,06 € 

BLOC D EDIFICIS ESPORTIUS 219.954,56 € 46.190,46 € 266.145,02 € 

BLOC E EDIFICIS SOCIALS 19.764,32 € 4.150,51 € 23.914,83 € 

TOTAL   1.448.837,52 € 304.255,88 € 
1.753.093,40 

€ 
 
 
El preu anual del contracte, per lots, es desglossa en: 
 

  B.IMPOSABLE IVA 21% TOTAL 

BLOC A 
EDIFICIS 
ADMINISTRATIUS 55.753,41 € 11.708,22 € 67.461,63 € 

BLOC B 
EDIFICIS EDUCATIUS 440.191,01 € 92.440,11 € 

532.631,12 
€ 

BLOC C 
EDIFICIS CULTURALS 108.614,90 € 22.809,13 € 

131.424,03 
€ 

BLOC D 
EDIFICIS ESPORTIUS 109.977,28 € 23.095,23 € 

133.072,51 
€ 

BLOC E EDIFICIS SOCIALS 9.882,16 € 2.075,25 € 11.957,41 € 

TOTAL   724.418,76 € 152.127,94 € 
876.546,70 

€ 
 
 
En tractar-se d’una despesa plurianual, aquesta despesa queda subordinada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient en el pressupost dels exercicis respectius. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars i plec de prescripcions tècniques, aprovats pel Ple 
de data 4 de novembre de 2019. 
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Tercer.- La durada del contracte s’estableix en 2 anys a comptar des de la data de la 
seva formalització, i es podrà prorrogar d’any en any, fins a un màxim de 4 anys. 
 
D’acord amb la petició de l’empresa adjudicatària, el contracte es formalitzarà amb 
efectes a 1 de setembre de 2020. 
 
Quart.- Aprovar i disposar la despesa pel que fa a l’exercici 2020, per import de 
292.182,23€ (IVA inclòs), la qual es pagarà amb càrrec a les partides. 
 

BLOC A EDIFICIS ADMINISTRATIUS 22.487,21 € 

BLOC B EDIFICIS EDUCATIUS 177.543,71 € 

BLOC C EDIFICIS CULTURALS 43.808,01 € 

BLOC D EDIFICIS ESPORTIUS 44.357,50 € 

BLOC E EDIFICIS SOCIALS 3.985,80 € 

 TOTAL 292.182,23 € 
 
 

2020 144 323 227000 MANTENIMENT EDIFICIS EDUCACIO (NETEJA)  177.543,71 €  

2020 144 333 227000 MANTENIMENT EDIFICIS CULTURALS (NETEJA)  43.808,01 €  

2020 144 342 227000 MANTENIMENT EDIFICIS ESPORTS I LLEURE 
(NETEJA) 

44.357,50 €  

2020 144 920 227000 MANTENIMENT EDIFICIS CORPORACIO 
(NETEJA)  

26.473,01 € 

 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC6 

200220  Despeses 20144  323  227000 177.543,71 MANTENIMENT EDIFICIS 
EDUCACIO (NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  333  227000 43.808,01 MANTENIMENT EDIFICIS 
CULTURALS (NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  342  227000 44.357,50 MANTENIMENT EDIFICIS 
ESPORTS I LLEURE (NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

200220  Despeses 20144  920  227000 26.473,01 MANTENIMENT EDIFICIS 
CORPORACIO (NETEJA) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
 
Cinquè.- El responsable del contracte és l’enginyer tècnic de l’àrea de Territori, Espai 
Públic i Medi Ambient, Sr. Xavier Viñolas Boix. 
 
Sisè.- Notificar l’adjudicació a l’empresa adjudicatària i a la resta de licitadors que han 
pres part del procediment. 
 
Setè.- Publicar l’adjudicació del contracte mitjançant anunci al Perfil del Contractant de 
l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 151.1 LCSP 
 
Vuitè.- Requerir a l’adjudicatària per tal que passats 15 dies hàbils, a comptar del 
següent a la recepció de la notificació de l’adjudicació, comparegui a l’Ajuntament per 
a la formalització del contracte, de conformitat amb l’article 153.3 LCSP. 
 
Novè.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació signi 
el corresponent contracte. 
 
Desè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el Perfil del 
Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
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Presenta la proposta la regidora Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Un nova externalització del servei de neteja en aquest any, com 
ja hem dit altres vegades no ens agraden les externalització perquè són diners que 
podrien anar  destinats a la gestió municipal de la neteja.  
 
Intervé el Sr. Guix. Hi votarem a favor. Ens agrada que s’hagi fet l’adjudicació per Lots, 
això facilita que hi hagi més empreses petites que es puguin presentar. També volem 
destacar que es va incloure el punt 12 del plec de condicions;  el responsable del 
contracte. Correspon a la persona responsable del contracte les següents funcions:  
supervisar l'execució del contracte i prendre les decisions, dictar instruccions 
necessaris per assegurar la correcta realització de la prestació sempre dins de les 
facultats que li atorgui la contractació.  Per tant faci això implica un bon seguiment. 
 
Intervé la Sra. Suescun. Donada la situació de present i de futur que tenim amb la 
pandèmia i que el contracte té efectes en data 1 de setembre. Tenir present en el 
pressupost si s’ha de fer alguna modificació per ampliació de costos per necessitat de 
més serveis a posteriori. 
 
Intervé la Sra. Torras. Dintre del contracte es contempla la possibilitat de fer 
modificacions, per un  20% del total del contracte. En el cas d’avui, només estem fent 
l’adjudicació. Per tant, no podem fer-ho abans d’haver-ho adjudicat. Serà llavors que 
podrem revisar si el que tenim en el contracte reflexa la realitat que tenim en aquell 
moment i si s’ha de fer alguna modificació. 
 
Intervé el Sr. Guix. Entenc que la empresa guanyadora és la que teníem fins ara. 
 
Intervé la Sr. Torras . Hem anat fent prorrogues del contracte que ja teníem i a partir 
de 1 de setembre ho faríem amb aquest contracte nou, a través d’una UTE.  
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 19 vots a favor (11 JxCAT-Junts, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 vots en contra (2 CUP) 
 
 

11.1. - DONAR COMPTE DELS ACORDS DE LA JUNTA DE GOVERN LOCAL 
11/06/2020 DE CONDONAR COBRAMENT CÀNON DIVERSES CONCESSIONS. 

 
 
Núm. de referència : X2020003684     
Núm. expedient: CC012020000030 

 
 
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 acords adoptats per la  Junta de Govern Local del dia 
11 de juny de 2020 relatiu a CONDONAR el cobrament del cànon des del 14 de març 
fins el 17 de maig ambdòs inclosos amb motiu de la situació de crisis sanitària 
ocasionada per la COVID-1, de les concessions que des detallen a continuació: 
 
-concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública per a la instal·lació d’un quiosc 
de “premsa,i varis” a la plaça Clarà, de la qual n’és concessionari el Sr. JORDI COMA 

COMA amb NIF ****. 
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-concessió administrativa d’ús privatiu de la via pública amb una instal·lació 
desmuntable amb destinació a restaurant a la Plaça Major d’Olot , de la qual n’és 
concessionari “CA L’AMIC, SL” amb NIF B17557505. 

 
-concessió d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al 
local situat al Carrer Sant Rafael núm. 23, de la qual n’és concessionari “OLOT 
COLORS, SL” amb NIF B17955337 

 
-concessió d’ús privatiu de domini públic per la ubicació d’un establiment comercial al 
local situat al Carrer Dr. Fàbrega – Pl. Hospital. de la qual n’és concessionari 
“ABACUS SOCIETAT COOPERATIVA CATALANA LIMITADA” amb NIF F08226714. 

 
-concessió d’ús d’un equipament municipal ubicat al parc urbà de Sant Roc-
Malatosquer, el concessionari de la qual és SOLFA FOOD, SL , NIF B17156076 
 

 
-concessió del contracte d’arrendament per a la gestió i explotació de l’establiment de 
serveis de bar-restaurant al Fort del Volcà Montsacopa, el concessionari de la qual és 
“ANGLADA & PARTNERS, SL” amb NIF B55172555. 
 
-concessió del servei de bar ubicat a la Torre Castanys, situada dins al Parc Nou 

d’Olot, el concessionari de la qual són el Sr. RAÜL COMINO SANZ amb NIF **** i la 

Sra. NÚRIA JANER PADRÓ amb NIF **** 
 
-concessió per a la utilització i explotació del quiosc-bar, amb lavabos complementaris, 
ubicat a la zona del Pont de les Mores del municipi d’Olot, el concessionari de la qual 

és el Sr. SERGI PICART GALINDO amb DNI **** 
 
Segon.- - DONAR COMPTE  de l’acord adoptat per la  Junta de Govern Local del dia 
11 de juny de 2020 relatiu a CONDONAR el cobrament del cànon des de l’1 d’abril fins 
el 17 de maig ambdós inclosos amb motiu de la situació de crisis sanitària ocasionada 
per la COVID-19 de la:  
 
 
 
 
Intervé la Sra. Roca. En el nostre cas vam estar d'acord en fer aquestes 
condonacions. No tant en fer-ho de la mateixa manera a grans empresaris com el cas 
de Mango i Abacus. En aquests casos proposàvem separar-los i no fer-ho de manera 
conjunta. Finalment, es va acordar igual per a tots. També, ens preguntem si se sap 
quants habitatges municipals s’ha condonat el pagament. 
 
Intervé la Sra. Suescun. Molt contents perquè s’hagin aprovar aquestes mesures, 
donat que era una de les propostes que vam aportar i acordada entre tots els grups. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Preparem aquesta documentació del nombre d’habitatges que 
s’ha condonat el lloguer i els hi farem arribar, perquè ara mateix no la tenim. 
 
 
El Ple se’n dona per assabentat. 
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12.1. - APROVACIÓ CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE PRÉSTEC D'INVERSIONS 
EX. 2020 

 
Núm. de referència : X2020020355     
Núm. expedient: CPG72020000002 

 
Vista les ofertes presentades per “BBVA”, “CAIXABANK” i “ BANC DE SABADELL” en 
relació al ‘operació de préstec per a inversions previst en el pressupost de la 
Corporació per a 2020, aprovat en sessió plenària de 20 de desembre de 2020, per un 
import de 1.895,000,00 euros. 
 
Vistos els informes corresponents. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Concertar una operació de préstec d’inversions amb el “BBVA” amb els 
següents condicionants: 
 
Import : 1.895.000,00€  
Termini de carència de capital : 2 anys  
Termini d’amortització : 10 anys a partir del termini de carència de capital  
Tipus d'Interès : Fix : 0,69%  
Liquidació d’interessos : Trimestral  
Amortització de capital : Constant trimestral  
Comissió d’estudi : 0,00%  
Comissió d’obertura : 0,00%  
Comissió cancel·lació anticipada : 0,00% (parcial/total)  
Interès de demora : Tipus interès de l'operació més un recàrrec del 2% anual.  
Intervenció de l’operació : Fedatari públic municipal 
 
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 

0  Despeses 99999 1895000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

La regidora Sra. Torras explica el contingut de la proposta 
 
Intervé la Sra. Roca. Algun dia ens hauríem de replantejar la banca ètica, més  
responsable i començar a fer els passos cap aquest tipus de banc. 
 
Intervé la Sra. Torras.  La intensió amb la banca ètica la tenim perquè tenim un compte 
a Girona però de moment  és poc operativa. 
 
Intervé la Sra. Suescun. A nivell de condicions són bones però podrien concretar en 
més de detall quines són  partides d’inversió a les que es dona suport amb aquest 
aquests préstec. Perquè convindria, en la situació actual,  conèixer una mica més en 
detall quines serien aquestes partides que es donaria suport.  
 
Intervé la Sra. Torras. Són les partides que vàrem aprovar en el pressupost. Les 
trobaran detallades en l’apartat  de les inversions previstes inicialment amb préstec. 
Ara bé, això sempre es pot modificar o canviar el destí del préstec si la inversió no es 
pogués fer. 



Mod ACTS_DP06 

 
Intervé la Sra. Suescun. L’apartat detallat del pressupost el coneixem. Estem parlant 
de donar a  conèixer de primera mà on anirien destinades aquestes partides. 
Estem d’acord que es pugui fer una redistribució d’aquestes inversions. 
 
Intervé la Sra. Torras. Els  diners del préstec només poden anar destinats a inversions. 
N’hi ha moltes : Paviments i voreres, PIAMS, Holadomus, Espai Cràter, Actuacions al 
nucli antic, a Sant Miquel, actuacions en edificis municipals, edificis culturals, edificis 
d’esport i lleure, edificis d’ensenyament, processos participatius, etc. 
Està penjat a la pàgina web de l'Ajuntament.  
 
Intervé la Sra. Suescun. En el cas, dels 400.000€ per inversió de barris, sí que és 
interessant poder tenir informació més detallada de quines són les previsions 
d'inversió cap aquestes partides.  
 
Intervé la Sra. Torras. A partir d’aquí s’ha de fer una planificació de les necessitats de 
cada barri. Quan la tinguem li farem arribar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En aquest moment, és difícil poder entrar en aquest nivell de 
precisió. Intentarem fer-los arribar aquest tipus d’informació. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 11 vots a favor (11 JxCAT-Junts), 7 vots en 
contra (5 ERC i 2 CUP) i 3 abstencions (3 PSC) 
 
 

13.1. - PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ DEL 
REGLAMENT ORGÀNIC MUNICIPAL PER A LA CELEBRACIÓ DE SESSIONS 

TELEMÀTIQUES. 
 
 
Núm. de referència : X2020019564     
Núm. expedient: SG032020000002 
 
 

Relació de fets 
 
La Disposició addicional Tercera del Decret Llei 7/2020, de 17 de març, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de 
transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, estableix que els 
òrgans col·legiats de les entitats locals de Catalunya poden constituir-se, convocar i 
celebrar sessions, adoptar acords i remetre actes a distància, quan concorrin 
situacions de força major o de greu risc col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques. 
 
Les condicions exigides per l’esmentat Decret Llei als efectes de portar a terme la 
sessió plenària són les següents: 
 
1) La convocatòria de les sessions haurà de motivar la concurrència o manteniment de 
la situació que justifica excepcionalment que se celebri a distància. 
 
2) Cal assegurar, per mitjans electrònics, les identitats dels membres  de la corporació, 
el contingut de les seves manifestacions i el moment en què es produeixen, la 
interactivitat i intercomunicació en temps real i la disponibilitat dels mitjans. 
 
3) Els mitjans electrònics han de garantir que no es produeixen interferències externes, 
la seguretat de les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de 
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constitució, la llibertat de participació en els debats i deliberacions i el secret 
d’aquestes últimes ( quan aquestes així ho siguin). A aquest efecte, d’acord amb Reial 
Decret 3/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l'Esquema Nacional de Seguretat en 
l'àmbit de l'Administració Electrònica, caldrà que els mitjans telemàtics utilitzats 
compleixin amb l’ENS. 
 
4) cal preveure la seva difusió per mitja de qualsevol mecanisme audiovisual o digital, 
donat el caràcter públic de les sessions. 
 
Cal tenir en compte, també que la sentència del Tribunal Constitucional número 
19/2019, de 12 de febrer determina, en relació a l’obligació dels càrrec electes 
d’assistir presencialment en el funcionament ordinari de les càmeres legislatives, que: 
 
Esta exigencia no admite otra excepción que la que pueda venir establecida en los 
reglamentos parlamentarios respecto a la posibilidad de votar en ausencia cuando 
concurran circunstancias excepcionales o de fuerza mayor, y para ello será necesario 
que el voto realizado sin estar presente en la cámara se emita de tal modo que se 
garantice que expresa la voluntad del parlamentario ausente y no la de un tercero que 
pueda actuar en su nombre. 
 
El Reial Decret 463/2020 de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la 
gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 estableix una sèrie de 
restriccions a la mobilitat de les persones indicant que únicament podran circular per 
les vies públiques en determinades situacions. 
 
 
 
En aquest sentit, davant la situació actual d’Estat d’Alarma es justifica plenament 
d’adopció la mesura de celebrar els plens de forma telemàtica per a tots i totes 
aquelles electes que no puguin assistir amb motiu del confinament i la restricció de la 
mobilitat de les persones com a conseqüència del COVID-19. 
 
Atès que amb posterioritat el Govern de l’Estat ha dictat el Reial Decret-Llei 11/2020, 
de 31 de març, pel que s’adopten mesures urgents complementàries en l’àmbit social i 
econòmic per fer front al COVID-19, modificant la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases del règim local, establint un nou apartat 3 a l’article 46, en virtut de la 
Disposició Final Segona, i que diu: 
 
“En tot cas, quan concorrin situacions excepcionals de força major, de greu risc 
col·lectiu, o catàstrofes públiques que impedeixin o dificultin de manera 
desproporcionada el normal funcionament del règim presencial de les sessions dels 
òrgans col·legiats dels ens locals, aquests podran, apreciada la concurrència de la 
situació descrita per l’Alcalde o President o qui vàlidament els substitueixi a l’efecte de 
la convocatòria d’acord amb la normativa vigent, constituir-se, celebrar sessions i 
adoptar acords a distància per mitjans electrònics i telemàtics, sempre que els seus 
membres participants es trobin en  territori espanyol i quedi acreditada la seva 
identitat. Així mateix, s’haurà d’assegurar la comunicació entre ells en temps real 
durant la sessió, disposant-se els mitjans necessaris per garantir el caràcter públic o 
secret de les mateixes segons procedeixi legalment en cada cas. 
Als efectes anteriors, es consideren mitjans electrònics vàlids les audioconferències, 
videoconferències, i altres sistemes tecnològics o audiovisuals que  adequadament la 
seguretat tecnològica, l’efectiva participació política dels seus membres, la validesa del 
debat i votació dels acords que s’adoptin.”  
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Atès que aquests preceptes legals regulen les sessions íntegrament telemàtiques dels 
òrgans col·legiats en situacions extremes i molt excepcionals. 
  
Atès que fora d’aquest supòsit concret també existeix la possibilitat de realitzar 
sessions parcialment telemàtiques dels òrgans col·legiats per part d’un o varis regidors 
de l’Ajuntament, sempre que es reguli en el propi Reglament orgànic per supòsits de 
baixa, permís, malaltia, etc. 
 
Atès que el Reglament Orgànic Municipal (ROM) de l’Ajuntament d’Olot que fou 
aprovat definitivament ...  no regula els supòsits en què es pot assistir telemàticament. 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament d’Olot, afegint un nou article,  8 bis, que literalment diu: 
 
“Òrgans col·legiats necessaris i complementaris telemàtics. 
 
8 bis) .1 Només es podran constituir, convocar i celebrar sessions i adoptar acords 
dels òrgans col·legiats íntegrament telemàtics, en situacions extremes i molt 
excepcionals previstes a la Disposició Addicional Tercera del Decret-Llei 7/2020 de 17 
de març i Disposició Final Segona del Reial Decret-Llei 11/2020, de 31 de març que 
afegeix un nou apartat a l’article 46.3 de la Llei 7/1985, de d’abril, reguladora de les 
bases del règim local. 
 
.2 Els regidors i regidores que tinguin baixa per risc durant l’embaràs, que gaudeixin 
del permís de maternitat o paternitat, així com aquells que pateixen una malaltia 
prolongada greu que de forma clara i justificada impedeixi la seva assistència personal 
a la sessió, podran assistir a distància a les sessions dels òrgans col·legiats mitjançant 
videoconferència o altre procediment similar, participant en la votació dels assumptes 
a tractar, sempre que quedi garantit el sentit del seu vot i de la seva llibertat per 
emetre’l. 
A aquests efectes, el regidor o regidora presentarà instància per escrit a l’alcalde, que 
determinarà de forma expressa l’apreciació de la causa de la malaltia i li comunicarà la 
seva decisió. 
S’exclouen d’aquesta possibilitat de participació a distància prevista en l’apartat  
-El Ple de constitució i d’elecció de l’alcalde o alcaldessa 
-La moció de censura 
-La qüestió de confiança 
 
 
.3. Els regidors sense dedicació exclusiva o parcial que assisteixin als òrgans 
col·legiats telemàticament percebran indemnització per la concurrència efectiva a la 
sessió.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública la modificació del Reglament Orgànic Municipal 
descrita al punt anterior pel termini de trenta dies hàbils, mitjançant un anunci que es 
publicarà en el Butlletí Oficial de la Província, a un dels mitjans de comunicació escrita 
diària, i al tauler electrònic, així com una referència al Diari Oficial de la Generalitat de 
Catalunya. En el supòsit que durant el termini d’informació pública no s’hi formulin 
al·legacions o reclamacions, la modificació quedarà aprovada definitivament.  
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Tercer.- Deixar constància que en el present procediment el Reglament que es 
modifica no es sotmet al tràmit de consulta prèvia, segons el que estableix l’article 133 
de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de procediment administratiu de les administracions 
públiques, atès que es tracta d’una modificació que no imposa cap nova obligació 
rellevant als seus destinataris, no té un impacte significatiu en l’activitat econòmica i 
regula aspectes parcials de l’organització i funcionament dels ens locals.  
 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Hem descobert a partir d’aquesta crisi i en una situació de en 
una situació de força major que la llei ens permet que els òrgans col·legiats ens reunim 
de forma telemàtica. Quan s'acabi la força major desapareixerà aquesta possibilitat i 
haurem de tornar a la presencialitat. Seran unes sessions presencials diferents de com 
les hem anat realitzant. Per exemple, al nostre saló de sessions sabem que no ens 
podrem posar tots 21 de costat perquè no es mantindria aquella distància que 
recomana el Pla de contingència i haurem de fer coses diferents. A partir d’aquí, hi ha 
una modificació d'aquesta llei reguladora de les Bases de Règim Local,  que ens 
permet introduir una modificació que permeti,  en situacions de:  paternitat, maternitat, 
d'un risc durant un embaràs o d'una malaltia prolongada greu d'algun dels membres de 
la corporació, sigui possible que aquestes persones participin telemàticament en 
l’òrgan col·legiat. Sempre i quan es pugui garantir la seva comunicació i que  pugui 
votar. Hem d'aprofitar aquesta oportunitat i introduir-ho en el nostre Reglament 
Orgànic Municipal.  
 
Intervé la Sra. Canalias. Simplement afegir  i posar com exemple la meva experiència 
personal en què he gaudit d’un permís de maternitat. Hauria estat un encert tenir 
l’oportunitat d’assistir a les sessions telemàticament, així com poder participar en els 
debats i les votacions dels assumptes a tractar. 
 
Intervé el Sr. Riera. Hi estem  d’acord perquè és una eina de comunicació vàlida de 
present i futur. 
 
Intervé la Sra. Alegre. També votarem a favor perquè posem les tecnologies al servei 
de les persones i facilitar la conciliació. També ens hauria agradat que el supòsit 
d'utilització d'aquests sessions telemàtiques haguessin estat més. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Votarem a favor, perquè és un bon primer per  avançar-nos, 
aprofitant les noves tecnologies i no esperar que la realitat ens obligui a fer el canvi 
aquest canvi. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
14.1. – MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ DE CAÇADORS DE BATET DE LA SERRA DE 

RECOLZAMENT DE L’ACTIVITAT DE CAÇA 
 
 
Núm. de referència : X2020020088     
Núm. expedient: SG022020000013 

 
La caça és molt més que un esport o una simple afició que es desenvolupa a l’aire 
lliure, com a mostra de la seva importància i tradició és l’única activitat amb com a 
mínim una societat a cada municipi de Catalunya. És una activitat que practiquen més 
de 63.000 catalans/es de tots els estrats socials i que contribueix de manera efectiva a 
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la conservació de la biodiversitat, al desenvolupament econòmic del món rural i a la 
seva vertebració social. 

 
Segons el primer informe Impacto Económico y Social de la Caza en España, elaborat 
per Deloitte per la Fundació Artemisan, la despesa (efecte econòmic directe, indirecte i 
induït) de l’activitat cinegètica a tota Espanya és de més de 6.475 milions d’euros a 
l’any i crea 187.000 llocs de treball. Així mateix, la despesa directa de l’activitat 
cinegètica supera els 5.470 milions d’euros, de manera que la caça representa el 0,3% 
del PIB. Això equival al 13% del sector agrícola, ramader i pesquer, al 4% del sector 
de la construcció o al 9% del sector financer. 

 
Pel que fa a la contribució a les arques públiques, aquest informe apunta que la caça 
aporta 614 milions d’euros, dels quals el 33% són aportats directament en concepte de 
taxes i impostos per caçadors/es. De la mateixa manera, l’informe conclou que els/les 
caçadors/es «inverteixen al voltant de 300 milions d’euros en actuacions de 
conservació de la natura, més de 230 milions destinats a repoblacions i altres activitats 
de conservació mediambiental, i 54 milions al manteniment d’accessos, pantans, 
podes, millores de la muntanya i tallafocs, entre altres. 

 
L’estudi de la Representació Territorial de la Federació Catalana de Caça a Barcelona 
Valoració dels costos econòmics que genera la caça del porc senglar en la modalitat 
de batuda (2015), quantifica que els 60.612 porcs senglars capturats a Catalunya la 
temporada de caça 2016/17 ha comportat per els/les caçadors/es un cost de 80 
milions d’euros que repercuteixen en benefici dels diferents sectors econòmics que 
envolten la pràctica d’aquesta modalitat. 
 
Segons el "Programa de Seguiment de les Poblacions de Senglar de Catalunya" de la 
Generalitat de Catalunya s'han caçat 69.595 senglars durant la temporada 2017/18 

 
A Catalunya i segons les últimes dades aportades per el Servei d’Activitats 
Cinegètiques de la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi, el 
terreny cinegètic és de 2.895.299 hectàrees (sumant àrees privades i locals de caça, 
zones de caça controlada, reserves nacionals de caça i reserves de caça). Això 
significa que el 92,9% de la superfície de la nostra Comunitat Autònoma està 
destinada, entre altres aprofitaments, a la caça.  

 
Juntament a la importància econòmica, la caça es configura com una eina vital per la 
conservació de la biodiversitat i els ecosistemes afavorint el control poblacional 
d’espècies que provoquen danys a l’agricultura, a la massa forestal, ajudant a reduir el 
risc d’accidents de trànsit amb animals i reduint el risc de propagació de malalties que 
afecten als animals de granja i les persones. 

 
Segons el III Estudi Ponle Freno AXA sobre accidents amb animals, Catalunya ocupa 
la tercera posició, darrere de Castella Lleó (35,5%) i Galicia (17,6%), amb major 
percentatge de sinistres contra animals cinegètics, un 14%. D’aquests hi ha una 
incidència quasi absoluta del senglar que protagonitza un 90% dels accidents. Fins al 
31 d’octubre de 2018, els Mossos d’Esquadra han intervingut en 2.496 accidents amb 
animals implicats. D’aquests, hi ha hagut 134 accidents amb víctimes, els quals han 
causat un total de 167 víctimes (9 greus, 158 lleus i cap víctima mortal). 

 
L’activitat dels/de les caçadors/es no finalitza amb el període hàbil de caça sinó que 
perdura al llarg de tot l’any amb tasques de gestió del territori com la recuperació de 
fonts naturals o la instal·lació d’abeuradors per facilitar punts d’aigua a les espècies de 
la fauna salvatge. Les repoblacions de perdiu roja que porten a terme els caçadors 
contribueixen eficaçment a la conservació d’una espècies protegida emblemàtica com 
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és l’àguila cuabarrada. És important destacar la col·laboració del col·lectiu de 
caçadors/es en el Programa de seguiment sanitari de la fauna cinegètica de la 
Generalitat de Catalunya de manera activa, amb la recollida de mostres dels animals 
caçats. També es participa en la vigilància sanitària passiva, amb la recollida d’animals 
trobats morts o malats en el medi natural al llarg de tot l’any, que són analitzats per el 
Servei d’Ecopatologia de la Fauna Salvatge (SEFaS) de la Facultat de Veterinària de 
la UAB, mitjançant un conveni finançat per la Federació Catalana de Caça. 

  
La participació a cursos de formació en temes de seguretat en la pràctica de la caça, o 
en la millor gestió per el foment i la conservació de les espècies, formen part de les 
activitats dels/de les caçadors/es. 

 
Malgrat tot, el factor determinant de la caça és el caràcter social d’una activitat que es 
transmet com a cultura i tradició pròpia de les zones més rurals de Catalunya, 
profundament arrelada al territori i que a la nostra comunitat practiquen més de 63.000 
catalans/es de tots els estrats socials que troben en aquesta manera de viure un nexe 
d’unió. No en va, la caça és, per multitud d’aficionats, el motiu per tornar al seu entorn 
rural o poble d’origen. 

 
Allunyada dels prejudicis i la visió elitista (absolutament inexistent en la seva pràctica a 
Catalunya), l’activitat cinegètica genera un moviment associatiu el principal 
representant del qual és la Federació Catalana de Caça, organisme que compta amb 
40.000 caçadors/es associats/des a més de 960 societats o clubs de caça ubicats a la 
totalitat dels municipis catalans i que ostenten la titularitat de les àrees privades de 
caça, per cessió contractual dels propietaris de les finques públiques i/o privades del 
seu municipi en les que, a més de practicar la caça, porten a terme entre d’altres les 
tasques de gestió i conservació mencionades. 

 
Les dades anteriors mostren que la caça a Catalunya és una activitat fortament 
arrelada al territori que contribueix de manera efectiva a la conservació del medi 
natural i al desenvolupament econòmic del món rural català, en especial, de les 
comarques més deprimides i/o aïllades dels grans nuclis de població, construint, 
d’aquesta manera, un element essencial de vertebració social i per la conservació del 
medi ambient català. 

 
Malgrat aquesta rellevància social, mediambiental i econòmica, la caça està sent 
objecte de nombrosos atacs i crítiques destructives (cada vegada més agressives) per 
part d’associacions ecologistes, animalistes i determinats col·lectius que persegueixen 
la prohibició d’aquesta activitat, circumstància que comportaria greus prejudicis 
econòmics i socials. 
 
Por tot l’exposat i de conformitat amb allò disposat per la Llei 7/1985, Reguladora de 
les Bases del Règim Local, es sol·licita que per aquest Ple al que em dirigeixo s’aprovi 
una moció/declaració consistent en el dictat d’una declaració institucional amb el 
següent contingut: 

 
1r. La caça és una activitat amb un fort arrelament social, cultural i econòmic a 
Catalunya que mereix i ha de ser recolzada, protegida i fomentada per els poders 
públics catalans a causa de la seva contribució a la conservació de la biodiversitat 
i al desenvolupament socioeconòmic del món rural català. 
 
2on. Aquesta Corporació Municipal es compromet a recolzar la Caça, així com a 
instar als governs autonòmic i Estatal a recolzar l’activitat com a motor de 
desenvolupament socioeconòmic del mon rural i eines de conservació ambiental. 
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Intervé el Sr. Alzamora, Secretari de l’Associació de Caçadors de Batet de la Serra. 
Un cop llegida la moció m’agradaria presentar l’Associació. Aquesta està formada per 
21 socis, dels quals 3 no tenim llicència d’escopeta ni estem federats però col·laborem 
sempre amb les seves tasques que es realitzen. Entre les que figura la de frenar el 
creixement poblacional de les espècies cinegètiques com el senglar i el cabirol que 
provoquen danys a les explotacions agrícoles i ramaderes , així com també ajuda 
evitar algun accident de trànsit. Segons l'Institut Català d'Estadística l'esport federat 
català la caça és la quarta federació amb més federats darrera el futbol, el basquet i 
l’excursionisme. En quan a número de clubs, la caça és segona federació amb més 
entitats darrera del futbol. Segons el programa de seguiment de les poblacions de 
senglar a Catalunya cada any publica la Generalitat de Catalunya el nombre de 
senglars morts a la Zona Volcànica de la Garrotxa que no correspon al parc natural 
correspon exactament a la Garrotxa sinó que és una zona més petita que tota la 
Garrotxa. Durant la temporada 2015-2016 es van batre 3.400 senglars,  la temporada 
2016-2017 se'n van abatre 2.900 i la 2017-2018 es van abatre 1982 senglars. Tot i 
això, en quan a densitat poblacional a la Zona Volcànica de la Garrotxa som una zona 
amb un dels índex més alts de densitat a Catalunya, amb més de 12 senglars per 
quilòmetre quadrat. 
I per acabar, només de dir-los que la llei que actualment està vigent és la Llei 1/1970 
del 4 d'abril de 1970 fa 50 anys que es va fer aquesta llei. No hi ha cap llei catalana. 
Potser és hora de fer un a Llei catalana sobre la caça. 
 
Intervé la Sra. Roca. Votarem en contra perquè en la defensa que fem dels drets dels 
animals, aquest no inclouen la caça. La nostres propostes sempre han estat eliminar la 
caça com a activitat de lleure excepte en aquells  sobre població senglars i cabirols, 
que vostè ja ha exposat. Però quan siguin degudament acreditats. No podem acceptar 
la caça com una pràctica esportiva ociosa o cultural. S’hauria d’investigar en alguna 
altra forma, com alguna prova pilot relacionada en aplicar mètodes anticonceptiu per 
evitar la reproducció del senglar, que no fent un  control a través de la caça. La caça 
no pot ser un camí a seguir, sí un eina a utilitzar.  Sí que en el tema de les 
comunicacions alhora que es fan batudes, demanaríem que a part de la comunicació 
que fan als veïns es pugui fer a través de Consell comarcal juntament amb 
l’Ajuntament d’Olot una comunicació més accessible a tothom, perquè no només hi ha 
veïns a la muntanya, s’hi pot trobar excursionistes, joves, etc. 
 
Intervé el Sr. Guix. El nostre grup donarem llibertat de vot. Moltes vegades estan mal 
vistos per un sector de la societat i és totalment contrari. Els caçadors són uns grans 
amants de la natura i fan un gran servei. Justament molts dels camins rurals que tenim 
en aquestes contrades s’estan mantinguen i són practicables perquè els caçadors 
durant els períodes que no tenen caça es dediquen  a netejar aquests camins. També 
donen suport a la població rural que viu en aquestes contrades, ja sigui suport logístic 
o qualsevol tipus de ajuda a gent que viu en masies aïllades o en nuclis de població. 
També dona un gran suport a l'agricultura i la ramaderia que si no fos per les batudes 
que realitzen no tindríem controlades. Tot això són elements que penso que ens han 
de portar a la reflexió i que penso que d'això ells són moltes vegades gent molt 
entregada i molt i molt grans amants de la natura i per tant fan un servei un servei molt 
important a la nostra ciutat. 
 
Intervé la Sra. Alegre. El meu vot no pot ser a favor perquè en aquest cas estic 
totalment d'acord amb els arguments que ha defensat la CUP.  Per cordialitat amb el 
meu grup m’abstindré. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Votarem en contra. L’existència dels caçadors és clarament 
necessària. Això no ho posem en dubte. És clarament necessària sobretot pel control 
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de les espècies que tenen una població desestructurada, en aquest sentit sí que 
nosaltres podríem estar d'acord que calen aquests col·lectius de caçadors per fer 
aquesta tasca que ajuda a controlar aquestes espècies del porc senglar o el cabirol. 
Com a associació i com a organització de veïns i veïnes doncs evidentment és lícit que 
faci o desenvolupi tranquil·lament la seva activitat respectant tots aquests paràmetres 
normals. En el punt que estem en desacord és amb aquesta expressió que contribueix 
de manera efectiva a la conservació de la biodiversitat. Sí que hi contribueix amb un 
control d'aquestes espècies tenen aquesta dificultat d'estructura i sobre població,  però 
no en d’altres  com en el cas de  l'àguila cuabarrada. Que segurament podria mantenir 
la seva població sinó es cassés el seu aliment.  Per tant, nosaltres apostem per un 
equilibri de la biodiversitat des d'un punt de vista més natural. També ens agradaria 
que desapareguessin del catàleg d'espècies cinegètiques: la becada, la guatlla, la 
perdiu o la llebre perquè aquestes activitats no formen part de la conservació de la 
biodiversitat en general. L'acció municipal cal que recolzi la caça amb tota aquella 
activitat necessària per si té un interès per la població i en aquest moment no veiem 
aquest interès que pugui tenir per a la població general de la ciutat. A més, 
l'Ajuntament no té competències i per tant no cal que prengui aquest posicionament 
més enllà de donar suport a totes les entitats de la ciutat i no a la caça en general com 
vostès proposen. 
  
Intervé el Sr. Alcalde.  És una moció presentada per un grup de veïns de Batet que fan 
una activitat que considerem important.  Sobretot per als sectors agrícoles i ramaders 
perquè hi hagi un control d'aquests animals que es reprodueixen en excés i que 
representen un perill important, per la facilitat que hi ha en trobar-te un d’aquests 
animals que travessa la carretera de nit. També perquè en poquíssimes hores poden 
acabar amb els conreus de tota una zona.  Més enllà de la consideració de si la caça 
l'hem d'entendre com una afició com un esport, pensem que l'activitat dels caçadors de 
Batet és important perquè són els que mantenen els camins nets, recuperen les fonts, 
recuperen abeuradors, tenen cura de recollir animals morts quan se'ls troben i 
moltíssimes altres activitats perquè no es limita només al fet d'anar a caçar sinó que és 
una activitat que es produeix en el medi constantment al llarg de tot l'any. Ha  d'estar 
perfectament regulada perquè s'ha d'exercir amb seguretat, però que no crec que hi 
guanyem res amb una llei catalana però tampoc ens agrada que  hi hagin canvis 
legislatius que es facin sense comptar amb la federació i amb totes aquestes entitats 
de caçadors que tenim en el país. És una activitat que socialment va a la baixa i mal 
vista per alguns sectors, i el que vostès demanen a través d'aquesta moció és que li 
donem recolzament en el sentit de la feina que estant fent actualment.  Per tant, 
comptin amb el recolzament del nostre grup que hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Alzamora. Agrair tots els comentaris a tots els regidors perquè crec que 
són molt enriquidors. Jo no soc caçador i estic defensant una moció de caçadors i crec 
que hi ha una part de la seva feina que és molt important. Aquí Batet els necessitem 
perquè sinó seria molt difícil de viure. Actualment la llei aquí  Catalunya és molt 
diferent d'altres zones d'Espanya. Es podria fer una llei molt més centrada en les 
activitats de cacera d’aquí i preservant també espècies que a nivell estatal no es 
preserven. Entenc que el senglar i el cabirol que són les grans amenaces en aquests 
moments i mentre no hi hagi una altra forma de solucionar-ho s’ha de fer amb la caça. 
Els sistemes anticonceptius en el moment que siguin efectius potser poden evitar que 
s'hagi de fer la caça però mentre no ho siguin s’ha de fer caça.  
 
 
Sotmesa la proposta  s’aprova amb 13 vots a favor (11 JxCAT-Junts i 2 PSC: Sr. Guix i 
Sr. Mir), 7 vots en contra (5 ERC i 2 CUP) i 1 abstenció (1 PSC: Sra. Alegre) 
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15.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN REBUIG A LA SENTÈNCIA DEL 
TRIBUNAL SUPREM QUE LIMITA L’EXPOSICIÓ DE BANDERES LGBTI+ EN 

EDIFICIS PÚBLICS 
 
 
 
Núm. de referència : X2020020473     
Núm. expedient: SG022020000014 
 
La sentència del Tribunal Suprem 564/2020, de 26 de maig de 2020 anul·la un acord 

del ple de l’ajuntament de Santa Cruz de Tenerife que el 30 de setembre del 2016 

reconeixia la bandera nacional de Canàries (set estels verds) com un dels símbols del 

poble canari. Aquell acord aprovava que la bandera s’hissés en un lloc destacat de la 

seu central de l’Ajuntament de Santa Cruz de Tenerife el 22 d’octubre del 2016. 

 
Aquesta sentència fixa com a doctrina que la utilització, fins i tot ocasional, de 

“banderes no oficials” siguin quines siguin aquestes, col·lisiona amb el deure 

d’objectivitat i neutralitat de les administracions públiques. Això és contrari al dret 

fonamental de la llibertat d’expressió i suposa un pas més cap a la censura de les 

llibertats polítiques i civils. 

 
Més enllà del que pot suposar aquesta sentència pel context català de lluita pels drets 

polítics, afecta de manera directa a d’altres reivindicacions totalment legítimes com 

les del col·lectiu LGBTIQ+, que ha patit al llarg de la història recent del nostre país, 

un llarg nombre de discriminacions i dèficits de reconeixement. El col·lectiu LGTBI és 

un moviment social i representa multitud d’ideologies polítiques, i en cap cas és 

partidista. Dins les seves reivindicacions fa anys que reclamen que siguin hissades 

les banderes que els són representatives en aquelles dates assenyalades per a elles: 

31 de març, 26 d’abril, 17 de maig i 28 de juny, entre d’altres com a eina de visibilitat i 

de reconeixement institucional a la seva lluita. 

 
El proper 28 de juny es commemora el Dia Internacional de l’Orgull LGBT i és una 

jornada de reivindicació de tots aquells drets que a dia d’avui encara els son negats i 

també per recordar a totes aquelles que ens han precedit en la lluita històrica per 

l’alliberament sexual i de gènere. I ara més que mai les Administracions Públiques 

s’han de posicionar al costat dels ciutadans i ciutadanes i han de mostrar la seva 

voluntat política de visibilitzar la discriminació que pateix aquest col·lectiu. 

 
 
Per tot això, es proposa al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents ACORDS: 
 
 
1. En data 28 de juny de 2020 i en els dies assenyalats pel col·lectiu, penjar i mostrar 

en un lloc representatiu a l’edifici de l’Ajuntament d’Olot la bandera de l’arc de Sant 

Martí. 

2. En data 28 de juny de 2020, fer públic un comunicat oficial consensuat per tots els 

grups municipals en el que es doni un missatge a nivell institucional de rebuig a la 

sentència del Tribunal Suprem que limita l’exposició de banderes LGBTIQ+ en edificis 

públics i mostri el suport a aquest col·lectiu. 
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3. Que en les altres dates representatives del col·lectiu LGBTIQ+ ja esmentats es 

pengin i mostrin en llocs representatius les altres banderes dels col·lectius que el 

conformen, com poden ser la bandera trans o la bisexual. 

Que des de l’Ajuntament d’Olot es doni suport a tots els actes, esdeveniments i 
reivindicacions dels col·lectius LGTBIQ+ de la nostra ciutat, com Alliberem-nos. 
 
 
Intervé la Sra. Alegre. El partit socialista sempre ha mantingut que un dels pilars de 
qualsevol Estat de dret és el respecte per la legalitat, per la separació de poders i per 
la catalana de les sentències judicials. I més, com és en aquest cas que la sentència 
no és ferma i es pot recórrer. Ens consta que les entitats col·lectius LGTBI i altres 
organismes afectats ho recorreran i per tant el PSC també se sumarà a la voluntat de 
recurs.  En aquesta moció ens abstindrem. 
 
Intervé la Sra. El Gamouchi. Malauradament no són una novetat aquests atacs contra 
la diversitat i contra la nostra  identitat, fins i tot. Nosaltres no entenem una societat 
sense igualtat i aquest és el nostre eix principal. Per tant, cap sentència si atempta 
contra els drets i llibertats de les persones ens pot semblar justa.  
Nosaltres que representem la societat hem de fer que es produeixin canvis i hem de 
projectar canvis reals que apoderin a les persones a sentir se lliures i d'expressar-se 
amb llibertat.Per tant, diguem no a la repressió i sempre desobediència davant 
aquestes injustícies. 
  
 
Vetllem per aquesta lliure expressió de pensament i ideologia de tots els ciutadans no 
admeten prohibicions d'aquest tipus com el cas de prohibir exhibicions de banderes 
legals i legítimes en edificis i espais públics. Per tant, també fem una crida a la defensa 
de l'espai públic perquè sigui un reflex de la pluralitat. 
 
Intervé la Sra. Muñoz. Farà justament cinquanta un anys que el col·lectiu LGTBI va 
iniciar una lluita per la igualtat dels seus drets. Al llarg d'aquests anys s'ha aconseguit 
amb molts llocs del món assumir el reconeixement legal dels seus drets, però  en 
d’altres no hem d'oblidar que l'homosexualitat encara és perseguida i castigada fins i 
tot amb la pena de mort. Nosaltres encara no disposem de cap mena de legislació que 
garanteixi els drets del col·lectiu. Després de molts anys d'activisme a Catalunya s'ha 
aconseguit avançar i ens han dotat d'una llei la 11/2014 del 10 d'octubre que garanteix 
els drets de les persones LGTBI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 
Demà, 19 de juny farà dos anys que l'OMS va deixar de considerar la transsexualitat 
com un trastorn mental.  Malgrat que en els darrers anys s'ha avançat encara estem 
lluny d'assegurar tots els drets fonamentals d'aquest col·lectiu. Sovint vulnerats, i en 
aquesta ocasió per un tribunal suprem que prohibeix exposar la bandera de l'arc de 
Sant Martí que simbolitza el moviment pels drets LGTBI. Si em permeten,  voldria fer 
un reconeixement especial a les tècniques del Consorci d'Acció Social de la Garrotxa 
en especial dels SAI que des del 2017 de manera insistent treballen per dur a terme 
accions de prevenció, sensibilització i formació per a tota la ciutadania en general. 
Presten serveis a les persones que han patit i pateixen qualsevol tipus de discriminació 
per LGTBIfòbia. També m'agradaria reconèixer a l'associació Alliberem-nos. Entitat 
que va néixer també justament el 2017 i que té per objectiu posar en relleu el col·lectiu 
i crear espais de trobada per visibilitzar la diversitat afectiva sexual. Per la seva lluita i 
pel convenciment propi de l'equip de Junts per Catalunya manifestem el nostre 
compromís a donar suport, complir la llei 11/2014 per garantir els drets de les 
lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals i a commemorar, celebrar i 
posar en valor entre tota la ciutadania les dates assenyalades pel col·lectiu. Per tant, 
votarem a favor de tots i cadascun dels acords que contempla la moció i òbviament 
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engeguem la bandera irisada representativa. En pocs dies contactarem amb vostès 
per consensuar un comunicat oficial i institucional de rebuig a la sentència del Tribunal 
Suprem.  
 
Intervé la Sra. Roca. Ens sumem a l’agraïment al SAI. Ens  ha sorprès l'abstenció del 
PSC perquè en alguns casos tenen autonomia i llibertat de vot i en d’altres el tema 
nacional els pot més i aquest cas és un d’ells. 
 
Intervé la Sra. Alegre. L’abstenció és en el sentit del rebuig a la sentència, perquè no 
és ferma. Que tinguem penjada la bandera de l'arc de Sant Martí a la façana de 
l'Ajuntament hi estem totalment d’acord. 
 
 
Sotmesa la proposta  s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT-Junts, 5 ERC i 2 CUP) i 
3 abstencions (3 PSC). 
 
 

16.1. - MOCIÓ EN DEFENSA DE L’ESCOLA PÚBLICA 
 
Núm. de referència : X2020020485     
Núm. expedient: SG022020000015 

 
 
El Departament d’Educació fa uns mesos va informar que tenia la intenció de suprimir 

una línia de P3 a l’Escola Malagrida d’Olot, una de les sis escoles públiques de la 

ciutat. El seu argument és la baixada de la natalitat, tot i que aquests criteris no 

afecten a les tres escoles concertades que tenim a la ciutat. 

 
La ciutat d’Olot és capdavantera en la gestió dels alumnes amb Necessitats 

Educatives Especials, i està a punt de convertir-se, també, en la ciutat on es tanquen 

línies públiques sense quasi vacants i es mantenen línies concertades. 

 
Per a la CUP, garantir que l’educació arribi a tothom implica gaudir d’una xarxa 

finançada amb diners públics i és la millor manera de tenir una escola equitativa, 

laica, catalana, inclusiva, coeducadora i plenament arrelada a Olot, és a dir, la 

participació i la reivindicació d'aquesta xarxa pública és la millor garantia per a una 

societat cohesionada, on tothom pugui tenir les mateixes oportunitats de 

desenvolupament. 

 
Un dels elements que ens preocupa és la segregació escolar que cada dia va en 

augment, provocat pel fet que hi ha dues xarxes educatives, la pública i la privada-

concertada. Només fent que hi hagi un servei públic i una aposta clara i massiva per 

la xarxa pública, que és aquella que acull tot l'alumnat, i per tant és molt més diversa, 

rica i plural, i fomenta la cohesió social i l'equitat, evitarem l’augment de la segregació 

escolar. Per això és important impedir un transvasament d'alumnat cap a la privada-

concertada, que comporta el tancament de línies públiques i el manteniment de la 

doble xarxa. 

 
La pandèmia de la COVID-19 obligarà a establir mesures de protecció i seguretat, 

possibles desdoblaments de grups, disminució de ràtios, més pressupost, més 

contractació de docents, és a dir, a repensar completament el dia a dia educatiu de 
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cara al curs vinent, i a Olot, en lloc de mantenir línies actuals de l’escola pública, es 

decideix suprimir una línia pública a una de les escoles amb més demanda de la 

ciutat. 

 
Com ja hem dit abans, ara que la pandèmia obliga a reestructurar tot el sistema de 

funcionament educatiu, a Olot optem per acabar d’omplir les altres línies, 

incrementant les ràtios d’aquestes quan tenim la possibilitat de baixar-les, complir 

amb les mesures de seguretat i millorar la qualitat educativa. 

 
S’ha de tenir en compte la manca d’espai municipal que té aquest ajuntament per 

oferir a les escoles per tal que aquestes puguin complir amb les noves normes de 

protecció i seguretat per fer front a la propagació de la pandèmia. 

 

Condemnem el trist paper de l’IME, institució pública, autònoma i imprescindible per a 

la ciutat, que s’ha abstingut de participar en el debat educatiu i s’ha mantingut en la 

còmode equidistància. L’IME com a organisme que aglutina els serveis educatius 

públics i municipals de la ciutat, i que pren part del dia a dia educatiu i participa 

activament en la preinscripció, hauria de sortir a defensar l’escola pública, cridant a la 

preinscripció massiva a les escoles públiques que estan amenaçades de tancament. 

 
Al mes de febrer, els portaveus dels quatre partits polítics que formen aquest 

ajuntament, ens posàvem davant les càmeres i dèiem amb un somriure que lluitaríem 

per l’escola pública de la nostra ciutat. Malauradament, tot això ha quedat en unes 

trucades entre despatxos que de res han servit. Olot ha escollit pública, i l’equip de 

govern i ERC amb el seu conseller d’Educació incompetent i els seus deixebles, que 

mercantilitzen l’educació convertint els nens i les nenes de la ciutat en números i en 

diners, no mouran ni un dit per revertir la situació. 

 
Uns mesos més tard, i després de la mobilització de tota la comunitat educativa de 

l’Escola Malagrida, la ciutat perdrà una línia pública i ningú s’escandalitzarà. 

 
Nosaltres ens preguntem: qui defensa aquestes 12 famílies que tot i saber que hi 

havia la possibilitat de quedar-se sense línia van optar per preinscriure els seus fills i 

filles a l’Escola Malagrida? 

 
 
Per aquests motius proposem a l'Ajuntament d’Olot adoptar els següents 
ACORDS: 
 

1. Donar suport a la comunitat educativa de l’Escola Malagrida. 

2. Deixar clar que l’educació pública és un dret i s’ha de defensar. 

3. Exigir que es mantingui la línia de l’Escola Malagrida. 

4. Defensar públicament com a Ajuntament i davant dels mitjans de 

comunicació una escola pública de qualitat i el manteniment de les línies 

públiques i la disminució de ràtios. 

5. Assumir el compromís per part de tots els grups municipals de facilitar i 

col·laborar en les manifestacions, celebracions o reivindicacions en defensa 
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de l’escola pública catalana, inclusiva, laica i de qualitat. 

6. Exigir a l’IME que prengui part en la defensa de qualsevol servei educatiu 

públic i que utilitzi els seus mitjans per garantir la continuïtat de tots els 

serveis de la ciutat. 

7. En cas que el punt 3 no es compleixi, exigir de forma immediata la dimissió 

del Conseller d’Ensenyament Josep Bargalló i el director territorial 

d’Ensenyament Martí Fonalleres per la seva reiterada i repetitiva 

incompetència. 

 

 

Intervé el Sr. Riera. Retiraríem el punt 7 de la moció, bàsicament perquè el Sr. 
Bargalló han dit públicament que la doble línia de l’escola Malagrida es mantindria 
sempre i quan es faci una rezonificació de la ciutat d’Olot i per tant, entenem que ja no 
té vigència. Però altrament, esmentar l’informe del Sr. Joan Caldrà que per segona 
vegada en pro del tancament de l’escola Malagrida.  Creiem que no ha fet bé la seva 
feina. A més, volem manifestar públicament que aquest senyor ha comès actes 
intimidatòries versus professorat i tota una sèrie de personal. Considerem que 
amenaçar, intimidar i comentaris d'aquest tipus no són de rebut en una qüestió com 
l'educació de la nostra ciutat. Volem felicitar tota la comunitat educativa,  començant 
per l'AMPA per la seva feina estable i inacabable. No han defallit,  ni el covid ha pogut 
amb ells i elles. Han estat fent una feina intensa, treballant, incidint, demanant, exigint 
al conseller, al delegat territorial, als regidors i regidores, a l'equip de govern, a 
l'oposició, etc. A les famílies, al professorat, als equips directius i als infants. Gràcies a 
tots ells i per segona vegada hi ha la possibilitat d'aconseguir que no tanqui una línia 
pública a la nostra ciutat i això és una bona notícia per a tots i totes. Una esmena a 
l’IMEJO, ens hauria agradat que hagués estat més tenaç i potent en la defensa de 
l’educació de la ciutat. En aquest sentit hem vist una certa connivència amb la privada i 
no ha estat suficientment justa,  transcendint dels seus usos incentivant la concertada.  
Considerem, que tant l'alcalde com la regidora teniu la possibilitat de moure fitxa. El 
tancament ara sí que és evitable i és a les nostres mans.  Si canviem la zonificació de 
la ciutat, podem evitar aquest tancament.  Podem replantejar-nos quin ús han de tenir 
de tots aquests espais i emplaçaments. Com ho fem tot plegat. Parlar de ràtios. Com 
gestionar els dos models d'escola de la nostra ciutat;  la pública i la concertada. 
Plantegem la ciutat com es mereix, reconeixem les dificultats que ha tingut tota la 
comunitat educativa al llarg d'aquests dies i el millor regal que ens poden fer tots i 
totes és rezonificar aquesta part. 
 
Intervé el Sr. Mir. Lamentem que un tema tan important com la pública a la nostra 
ciutat, on tots dos grups estem al consistori compartir al mateix nivell, no haguem estat 
capaços d'actuar de manera conjunta per reclamar aquesta línia i que hagi primat el 
rèdit polític per sobre l'interès públic que requeriria, com ha estat per exemple amb 
temes del Covid. El tema de planificació educativa de la ciutat, simplement recordar 
que la ciutat  i el departament tenim signat un conveni de corresponsabilitat. 
Crec que no la aprofitem suficientment i limitem a escoltar el Departament a la taula 
mixta de planificació, fent només petites aportacions que després no tenen prou força 
perquè pugui tirar endavant.  Aquest any no hem sabut contrastar de manera 
contundent la creació d’un institut escola. Una figura que té un pes important en 
municipis mitjans de les nostres comarques com pot ser Besalú o Sant Joan les 
abadesses. Però que no té massa sentit en una ciutat com Olot on té uns Instituts 
d’Educació Secundària i una oferta educativa molt potent. Hem creat un institut per 
cobrir simplement la situació econòmica que representava l’increment d’una línia que 
no podíem tenir en els instituts.Això ha estat així perquè no hem sigut capaços de 
preveure aquesta situació amb temps suficient, per donar-hi una solució. Pel que fa al 
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de primària, ens vam limitar a dir que no ens agradava la supressió d’una línia al 
Malagrida però tampoc vam fer més força de l’estrictament necessària més enllà de 
les AMPES i les famílies que sí es van mobilitzar. Però des del Govern de la ciutat no 
es va pressionar suficient perquè en l’oferta inicial hi hagués aquesta línia. Quan es 
confirma la preinscripció  on no hi va haver cap escola pública amb un número 
important de vacants. El Departament es continua reafirmant amb el no, a la segona 
línia de P3. Ens consta que l'alcalde es va reunir amb el Delegat de  Girona i va rebre 
també un no com a resposta. Com també van fer-ho les Associacions de Pares de 
l'Escola Malagrida i també van rebre un no. Que va passar? Que i parla ERC i la 
resposta és sí.  Això vol dir que hi h un component  de rèdit polític. És a dir la pressió 
política ha estat per sobre de la planificació educativa de la ciutat i que celebrem que 
aquesta línia pugui quedar a Olot però creiem que les maneres de fer-ho, no són 
aquestes.De tota manera, és un sí condicionat a la modificació de la zonificació 
educativa de la ciutat.  Recordar que la planificació actual es va fer amb el suport de 
tots els centres educatius de la ciutat d'Olot públics i concertats i de totes les forces 
polítiques del consistori. Per tant es va prendre una decisió de zonificació que no 
estava ben vist al departament.  Però que a nivell de ciutat es va creure que era la 
millor opció. Això vol dir que ara hem de modificar aquesta planificació 
independentment de si era la millor opció o no per Olot. Des del departament es 
planifica i es creen normes i a vegades des del territori i la proximitat som capaços de 
fer planificacions que funcionin millor perquè tenim en consideració la idiosincràsia de 
cada territori. En aquest senti, crec que aquesta planificació ha funcionat durant molts 
anys i en aquests moments ha deixat de funcionar perquè s’atén una línia pública en el 
lloc de la ciutat on hi havia planificada 3 concertades. Si això no hagués estat així, 
hauria sigut funcionant. Volia acabar també felicitant a les persones que han fet 
possible segurament que avui estem celebrant que aquesta línia del Malagrida es 
pugui quedar, que són les famílies i les associacions de famílies del Malagrida i la 
resta d'escoles públiques de la ciutat amb les seves mobilitzacions i el seu treball en 
defensa d'aquesta línia. A més a més, d'un treball  ben documentat amb informació 
contrastada i dades que permetien donar la continuïtat d'aquesta línia. També felicitar 
a l’escola Malagrida, l’escola amb més història de la ciutat que anys enrere tenia 
seriosos problemes d’inscripció i que ha sabut remuntar d’una manera important  amb 
diferents projectes iniciats. 
 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Des que es va fer públic que perillava aquesta segona línia 
de l’escola Malagrida ens vam posar a treballar amb discreció, però intensitat per mirar 
que això no passés. A una junta de portaveus es va anunciar que segurament això no 
podria ser i jo els vaig anunciar que seguiria treballant i que ERC seguiria insistint. 
Encara no s’ha aconseguit, però sí tenim la possibilitat de fer-ho possible. És una 
escola pública amb molta història, emblemàtica i la comunitat educativa  hi ha fet una 
feina envejable. En moments de crisi molt profunda van ser capaços d'arremangar-se,  
implementar projectes educatius innovadors perquè l’escola remuntés. Per tant, crec 
que valia la pena lluitar fins l'últim segon perquè es pogués mantenir aquesta línia. 
Han estat mesos de trobades, de reunions, d'intentar que això fos realitat i avui podem 
fer plegats que això sigui una realitat. És important haver aconseguit que el 
Departament entengui que en aquest cas és una zona peculiar, perquè hi ha 5 línies 
de concertada  i  esperem que amb 2 línies de publica. Això s’ha  pogut fer gràcies a la 
pressió que han fet els pares, a la feina de la comunitat educativa i a totes les reunions 
que s'han mantingut amb la conselleria.  Una vegada s’ha entès això,  la Conselleria 
ha posat en les nostres mans la possibilitat de fer realitat aquest manteniment de la 
segona línia. Per tant, és absolutament necessari fer aquesta unificació per poder 
mantenir aquesta línia i perquè la baixa natalitat no canviarà. És a dir, és una línia que 
en els números de la Conselleria la natalitat no millora i tampoc ho farà i per tant si no 
canviem aquesta zonificació, és evident que d'aquí un any ens tornarem a trobar 
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exactament allà mateix. I això, s’ha d’evitar. Volem expressar la nostra alegria, estem 
molt contents per a tota la comunitat educativa de la ciutat, per a totes les Ampes i les 
associacions de pares i mares i famílies de la ciutat perquè considerem que a l'escola 
pública d'aquesta ciutat és molt important.  Però sobretot, estem molt contents per a 
aquelles famílies que van decidir apostar per l’escola Malagrida malgrat a la 
preinscripció va sortir només una línia. Per tant, si aquest ajuntament vol i si aquest 
equip de govern decideix fer aquestes zonificació aquestes famílies podran portar els 
seus fills al centre escollit per ells.  
Tot el suport a l'escola públic. 
 
  
Intervé la Sra. Camps.  Intentaré tornar a centrar el tema en la moció perquè en 
aquesta moció a part de la línia de P3 del Malagrida també hi havia altres punts. 
Intentaré fer una reflexió de tots ells. El mes de novembre quan el Departament 
d'Educació em va informar que volia suprimir un grup de P3 de l’oferta educativa de 
l’escola Malagrida ens vam posicionat clarament en què volíem que es mantingués i 
així ho han manifestat de forma reiterada el Departament d'Educació en diverses 
trobades. La supressió d'aquest grup quedava condicionat a la demanda que la 
preinscripció.  
Després de la preinscripció i les dades que ens ha facilitat el propi departament 
estàvem convençuts que atendríem la nostra petició. Però, fins a dia d’ahir, el 
Departament d'Educació va mantenir-se en la decisió d’eliminar la línia. 
Des de l’equip de govern defensem i sempre hem defensat l'escola pública. Entenem 
però que una defensa de l’escola pública no ha posicionar-nos  mai en contra la 
concertada. Això aniria en contra del dret de les famílies a que puguin escollir l'escola 
als seus fills. La llibertat d'elecció d'escola és un dret que totes les famílies han de 
tenir. Això implica que hem de garantir que l'educació arribi a tothom, mitjançant una 
xarxa finançada per fons públics. A la Ciutat d'Olot a totes les escoles estan 
finançades amb fons públics, per tant garantim aquest dret.  No oblidem que les 
escoles concertades malgrat la seva titularitat que no és pública són finançades amb 
fons públics. Ens agrada constatar de les nostres escoles és la qualitat educativa que 
s’hi ofereix, defensant valors importantíssims per a l'educació dels nostres infants. Un 
dels valors que es treballa amb gran implicació per part de tots els centres i en tota la 
comunitat educativa és l'equitat, la igualtat d'oportunitats i la inclusió. 
Una d'aquestes accions que es porten a terme la ciutat d’Olot és la distribució 
equilibrada dels alumnes amb necessitats educatives especials. A Olot continua sent 
pionera perquè en aquest distribució també hi  participa l’escola concertada. 
I és aquí precisament on l'Institut Municipal d'Educació i Joventut d’Olot ha tingut un 
pes fonamental i un gran lideratge. La professionalitat dels seus tècnics ha convertit 
l’IME en el referent educatiu de la ciutat. Sovint col·laborant i ajudant també en 
aspectes que són propis del Departament d'Educació. Per això, no permetrem que en 
facin crítica negativa perquè sobretot defensem el paper de l’IME. Les referències que 
es fan a l'Institut Municipal d'Educació d'aquesta moció ens veuen completament fora 
de lloc i absolutament inadmissibles inclouen afirmacions que falten a la veritat. 
Per tant,  votarem en contra d’aquesta moció, però que quedi palès que el nostre vot 
no va en contra de la defensa de l'escola pública. Va en contra  del contingut de la 
moció. 
 
Intervé el Sr. Riera. En primer lloc he escoltat amb molta atenció el Sr. Mir el considero 
una persona que té un coneixement en aquest tema concret molt més elevat del que 
pugui tenir jo. Comparteixo que cap dels 21 regidors que som aquí no ho hem sabut 
fer millor. Quan parla de la planificació i zonificació, parles d'un pacte de consens de fa 
un temps i considero que sempre es bo parlar-ne, plantejar les coses, intentar canviar-
les per millorar. Si s’ha de fer una zonificació només pot ser feta per anar a millor. 
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En quan a la Sra. Barnadas i ERC han fet una part important de feina, el Sr. Mir hi ha 
estat plenament en contacte amb les AMPES, a l’igual que el Sr. Granados i 
evidentment la Sra. Camps i l’Alcalde també. Però, hi hem estat per separat no hi hem 
estat mai en conjunt. Només una vegada quan vam aprovar una moció i vam fer una 
presentació de roda de premsa pública defensant, exigint i protegint el Malagrida.  
Després d’això, ni la defensa, ni l'execució conjunta hi ha sigut suficientment. 
Quan la Sra. Camps Mariona ens explicava el posicionament. No estic dient que no 
s’hagi fet prou, sinó que no s’ha fet prou per desencallar-ho abans. En aquest sentit, 
potser haurien d’haver sigut més fots i liderar la defensa de l’escola. Més enllà de 
públic o concertat. No s’ha fet prou bé col·lectivament parlant. 
En quan els termes que utilitza la CUP, son els que son i sé que moltes vegades no 
agraden els termes que utilitzem. Però aquí hi havia un esforç més enllà del llenguatge 
bastant important com per intentar blindar l'escola que era l'objectiu. El que importava 
era l'Escola Malagrida. Que les 11 famílies tinguessin la possibilitat d’anar a l’escola 
que havien escollit. Lamentar que es tombi aquesta moció perquè l’equip de govern 
considera que no és oportuna. En tot cas no s’ha treballat prou bé conjuntament per 
tirar endavant una cosa tan bàsica per la ciutat com és defensar l’escola pública. 
Abans d’acabar voldria fer una pregunta al Sr. Alcalde. Mourem aquesta zonificació 
per tal de poder mantenir aquesta línia? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La resposta és que sí. En el proper consell escolar municipal un 
dels temes de l'ordre del dia és parlar de la zonificació escolar. El debat és si hem de 
canviar aquesta zonificació que com molt bé ha dit el Sr. Mir hi ha tot un conjunt de 
gent en aquesta ciutat que defensa perquè pensa que és lo millor per a l'escolarització 
dels nostres infants, més enllà dels debats de les persones que consideren que no. 
La meva pregunta és, hem d'entendre que la conservació d'un segon grup al Malagrida 
depèn d'un xantatge de si movem la zonificació? Des d’ERC, s’ha dit que de moure la 
zonificació sinó l’any vinent ens tornarem a trobar amb el mateix. Això no és cert. Per 
què la zonificació no farà créixer la demografia. Independentment de si tenim una 
zonificació o en tenim una altra ens podem tornar trobar en una situació semblant. No 
ens sembla que sigui una qüestió de planificar bé l'educació de la ciutat, sinó per la 
meva experiència com a regidor d’educació que és la forma de treballar des de la 
Generalitat, perquè no es pot tractar un tema tant important com l’educació de forma 
tan banal i superficial. En el sentit que ahir era un no i avui és un sí. Estic 
profundament decebut que les coses es facin d'aquesta manera. 
Canviarem la zonificació si quan ho portem en el Consell Escolar Municipal decidim en 
un debat serè, civilitzat, amb tots els agents implicats qui sortirem guanyant amb una 
millor planificació. Tampoc he rebut cap confirmació d'aquesta proposta per part del 
departament. Bones noticies perquè abaixarem les ràtios a 19 alumnes per aula. 
Podrem afrontar molt bé la matrícula viva i aquest era un dels arguments que havien 
donat. Pel que fa el sentit de la moció, la Sra. Camps ho ha explicat molt bé no ens 
trobaran mai a favor quan per defensar l’escola pública, s’ataca l’escola concertada i 
tampoc ens ha agradat gens el tracte cap a l’IME. Coneixem el compromís de la gent 
que hi treballa i com estimen l’educació, per això no entem aquests atacs i tampoc 
compartim cap aquest organisme. Que això ens obliga a votar en contra d’una moció a 
favor de l’escola pública, doncs sí em sap greu però no ens deixen cap altra 
alternativa. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Canviaria la paraula xantatge per condició. Una condició 
totalment normal perquè el que no volem és trobar exactament amb el mateix. La 
Conselleria necessita saber si la ciutat d’Olot està disposada a fer aquesta modificació 
de la zonificació. És un èxit de tots els granets de sorra que havíem anat aportant 
cadascú per nosaltres és absolutament indiferent quin sigui el color polític. Nosaltres 
ens hem d'arremangar perquè bàsicament el que volíem era que es mantingués 
aquesta línia pública de la ciutat i per tant jo crec que és el missatge que volem deixar.  
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Intervé el Sr. Alcalde. Veient que actua com a portaveu de la Conselleria li agrairia que 
els hi faci arribar que estem disposats a fer aquest canvi de zonificació i si es dignen a 
telefonar per explicar-me quins són els plans de planificació educativa per a la ciutat 
de cara al futur també ho agrairé.  
 
Intervé el Sr. Mir. Ha de ser absolutament necessari fer un debat de la zonificació que 
tenim sense estar condicionats pel Departament. Si al final decidim que tenim la millor 
zonificació per encara el futur, com a municipi hem de tenir la llibertat de poder-ho fer. 
La Conselleria ha d’entendre el compromís per revisar-la no per canviar-la si o sí. 
Ho ha dit  el Sr. Alcalde,  modificar la zonificació no garanteix la línia. La línia la 
garanteix la preinscripció. Si tenim baixada de natalitat per molt que juguem en la 
zonificació difícilment mantindrem les línies en el futur. 
Pel que fa les escoles concertades, l’Ajuntament les ha de tractar de a mateixa manera 
perquè les escoles concertades de la ciutat tenen una vocació de servei públic. Han 
col·laborat directament amb l’Ajuntament pel que fa el repartiment d'alumnes i en 
d’altres aspectes  d’educació pel que fa la ciutat. Nosaltres votarem a favor de la moció 
sobretot en el títol de la defensa de l’escola pública. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació es desestima amb 11 vots en contra (11 JxCAT-Junts) 

i 10 vots a favor (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP). 

 

 

17.- PRECS I PREGUNTES 

 

 

VARIS EDUCACIÓ 
La Sra. Roca demana varies dades d’educació: 
Nombre d'infants nascuts a Olot el 2017? 
 
Intervé la Sra. Camps. Tenim constància de 308 infants de l’any 2017. 
S’han preinscrit 306 nens/es 
 
Intervé la Sra. Roca. Quina diferència d’inscripcions hi ha hagut en els últims tres anys 
entre juny i setembre? 
Intervé la Sra. Camps. El promig dels tres darrers anys és de 14 alumnes. 
 
Intervé la Sra. Roca. Quants alumnes de matricula viva s’han anant incorporant a P3? 
Intervé la Sra. Camps. El promigs d’incorporacions els tres darrers anys és de 20 
alumnes. 
 
Intervé la Sra. Roca. De les 35 inscripcions del Cor de Maria P3, de necessitats 
educatives especials, hi estant contemplades? 
Intervé la Sra. Camps. El Departament encara no ens ha facilitat aquestes dades, però 
segur que tindran les mateixes que qualsevol altra escola perquè participem del 
repartiment equitatiu dels alumnes amb necessitats especials. 
 
Intervé la Sra. Roca. El Departament d'Educació s’ha posat en contacte amb 
l’Ajuntament per buscar espai per la reorganització d’espais pel proper curs escolar? 
 
Intervé la Sra. Camps. Hem tingut alguna reunió amb els Serveis Territorials de Girona 
i en breu sortirà les instruccions de reorganització però ens va avançar en referencia a 
espais han començat a parlar amb els centres per mirar de resoldre la necessitats 
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d’espais. Des de la secció d’obres del Departament d’Educació es posarà en contacte 
amb cada centre per resoldre aquelles dificultats que puguin tenir en espais comuns. 
Però, sinó hi ha prou espais ens han demanat que comencem a pensar en quins 
espais podríem tenir disponibles per fer-ne us. Tant privats, com públics com 
municipals. 
En breu ens faran arribar quins sons els requisits que ells consideren que hauran de 
tenir aquets espais per poder-ne fer us.  Llavors faran reunions amb cada per mirar 
com es pot gestionar. 
 
 
HABITATGE 
Intervé la Sra. Roca. Reclamar que no hem rebut resposta de dues preguntes de Plens 
anterior en quan als pisos Lliberada Ferrarons i el Registre de pisos buits? 
 
Intervé el Sr. Güell. Pel que fa els pisos de Lliberada Ferrarons, aquesta setmana 
s’han acabat de pintar i en dues setmanes ja estaran en disposició. 
En quan al registre de pisos buits, no hi consta cap habitatge. 
 
 
SERVEIS ESSENCIALS DE LA CIUTAT 
Intervé el Sr. Riera. Hauríem d’intentar articular d’alguna forma que els serveis 
essencials de la ciutats : Benestar Social, INEM, SOJ, Seguretat Social, etc. poguessin 
donar resposta de forma presencials, bàsicament als col·lectius més vulnerables de la 
ciutat que tenen més dificultat per poder accedir aquest serveis de forma telemàtica. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ho comparteixo. Un gran agraïment a la gent del Consorci 
d'Acció Social de la Garrotxa que es van incorporar molt ràpidament. En canvi en 
altres serveis que es consideren essencials i que molts d'ells no depenen de 
l'Ajuntament encara estan tancats o sota mínims. en hores baixes o tancats. Em sap 
greu per aquest sector més vulnerable que no tenen forma de comunicar-se 
telemàticament amb les administracions. 
 
 
DIPÒSIT BENAVENT 
Intervé el Sr. Guix. S’han acabat les obres del dipòsit de Benavent? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Properament tenim pendent un parell de visites oberta als veïns 
per entendre la mecànica del seu funcionament, és molt interessant. Però es va 
interrompre per l’estat d’alarma.  
 
TELETREBALL AJUNTAMENT D’OLOT 
Intervé el Sr. Guix. Demanaríem que es faci una valoració del Teletreball realitzat a 
l’Ajuntament i que pugéssim formar part de les conclusions. Ha estat una eina 
innovadora i ens pot ajudar per millor en un futur. 
 
Intervé la Sra. Francès. Tothom estava en condició de treball de forma telemàtica. 
Des del Departament d’informàtica es va fer una gran tasca i es va poder equipar i 
preparar un ajuntament virtual on totes les àrees hem estat constantment 
Interrelacionades. Per tant, la presencialitat no eren a l'ajuntament però L'Ajuntament 
no ha deixat de treballar ni un sol dia. Si és cert, que hi havia treballadors que per la 
seva condició de feina no podien fer feines telemàtiques. En aquest se’ls podia 
requerir a un altre lloc de feina que no fos el seu propi. Tot això s’ha recollit  i els caps 
d'àrea han de presentar un informe on es digui que ha fet cadascun dels membres del 
seu equip. 
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ESCOLES BRESSOL 
Intervé el Sr. Granados. Preguntar per la reobertura escoles bressol el mes de juny 
 
Intervé la Sra. Camps. Es va trucar a totes les famílies de les escoles bressol de la 
ciutat. 
En el cas dels infants de menys d’1 any se’ls va dir que no els portessin i a la resta es 
va demanar quina previsió tenien els pares alhora de portar-los. D’aquesta manera 
poder fer un Pla de contingència per reubicar-los sense tenir un perill sanitari. La 
previsió va ser de 22 infants i actualment n’hi ha 21. 
 
CASALS D’ESTIU 
Intervé el Sr. Granados. Hi ha prevista alguna ajuda complementària de cara als 
casals d’estiu? 
 
Intervé la Sra. Camps. Hi ha hagut un increment de sol·licituds de beques. Ens 
posarem en contacte amb Benestar Social encarregats de gestionar aquestes beques 
perquè tots els nens hi puguin anar. 
 

 

 

 

 

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

 


