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ACTA NÚM.8 

SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA  DE 23 DE JULIOL 2020 
1A CONVOCATÒRIA 

 
 
  
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 23 de juliol 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 i Puigvert (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. - AUTORITZAR SESSIO PER MITJANTS TELEMÀTICS 
 
 
 
Núm. de referència : X2020025192     
Núm. expedient: SG012020000018 

 
 

 
Atès el DECRET 63/2020, de 18 de juny, de la nova governança de l’emergència 
sanitària provocada per la COVID-19 i d’inici de l’etapa de la represa al territori de 
Catalunya.  
 
Atesa la RESOLUCIÓ SLT/1429/2020, de 18 de juny, per la qual s’adopten mesures 
bàsiques de protecció i organitzatives per prevenir el risc de transmissió i afavorir la 
contenció de la infecció per SARS-CoV-2. 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 



Mod. ACTS_DPTR 

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 23 de juliol a les 
sis 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 5 de 
juny de 2020. 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

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

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 18 de juny 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 juliol. És el 6è ple telemàtic d’aquesta institució des de l’inici de l’estat 
d’alarma per la COVID-19.  
 
L’Alcalde ha volgut tenir un record -com ja va fer en els plens anteriors- a totes les 
famílies que han perdut una persona durant aquests últims mesos. Donat que moltes 
de les persones no s’han pogut acomiadar de familiars, amics i/o coneguts que han 
perdut la vida durant l’estat d’alarma proposa a la Corporació l’organització d’un acte 
de comiat i de reconeixement a tothom que ha treballat per fer front a la COVID. 
Anuncia que s’està definint el format d’aquest acte, que és previst que tingui lloc a 
finals d’agost. També expressa el suport i transmet un missatge de 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 últims 
mesos.  
 
També demana un esforç a la ciutadania per continuar lluitant contra la COVID. Fa una 
crida a no baixar la guàrdia i mantenir les mesures de seguretat implementades durant 
l’estat d’alarma per evitar la propagació del virus.  
 
L’Alcalde recorda que precisament per evitar possibles rebrots s’ha acordat la 
suspensió de les Festes del Tura. Assegura que és una decisió difícil però necessària 
donada la situació amb què ens trobem i que s’ha presentat públicament en un acte 
conjunt amb tots els grups al Consistori.  
 
 
A continuació, l’Alcalde expressa el condol de la Corporació per la mort del Sr. Josep 
Rigall Quer, regidor d’aquesta Corporació entre els anys 1995 a 1999.  
 
D’altra banda, l’Alcalde proposa fer arribar una felicitació al nou president dels 
Catòlics, Marià Clavell, que acaba de fer-se càrrec de l’entitat, i fer un agraïment a 
Àlvar Borrell, que en els últims anys ha assumit aquesta responsabilitat.  
 
L’Alcalde també destaca el reconeixement que acaba de recollir la Fundació KREAS. 
Es tracta del Premi #FPCAT 2019 amb el que el Consell Català de Formació 
Professional  distingeix per primera vegada les bones pràctiques de tots els actors del 
sistema: trajectòries individuals, centres formatius, i empreses i altres entitats en 
l’àmbit de l’FP. 
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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 torna 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 informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració del 

darrer Ple, celebrat el dia 18 de juny. 

- de particulars: 5 

- d’entitats:  9 

 
 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  dona compte de les ENTREVISTES amb diferents 
càrrecs de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer Ple ordinari, del 
passat 18 de juny: 
 

- El dilluns 29 de juny va tenir una reunió telemàtica amb els responsables de 
l’Institut Català del Sòl.  
 

- El dimecres 1 de juliol es va reunir amb el Subdelegat del Govern a Girona,         
Sr. Albert Bramon. 
 

- El dimarts 14 de juliol va mantenir una trobada de forma telemàtica, 
acompanyat del regidor d’Esports, l’Aniol Sellabona, amb el Secretari General 
de l'Esport,    Sr. Gerard Figueras. 

 
 
Seguidament dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant 

el mateix període:  
 

- El divendres 19 de juny va assistir a la sessió de treball prèvia al Consell 
Nacional de la Lectura. Una trobada que va tenir lloc de forma telemàtica. Tot 
seguit va mantenir una reunió amb els representants de les Aules de Difusió 
Cultural. Al vespre va participar del primer dels espectacles de la programació 
“Encontres a la 2a fase”.  
 

- El diumenge 21 de juny va seguir una de les sessions del concert íntim de 
clàssica que va tenir lloc al pati de l’Hospici dins del cicle “Encontres a la 2a 
fase”.  
 

- El dilluns 22 de juny va participar per via telemàtica del Patronat de la FUB-
Universitat de Vic.  
 

- El dimarts 23 de juny va assistir a l’acte d’arribada de la Flama del Canigó, 
organitzat per Òmnium Garrotxa al Firal petit. 
 

- El dijous 25 de juny va participar de la Reunió d’Alcaldes que cada setmana té 
lloc de forma telemàtica.  
 

- El divendres 26 de juny va prendre part, de forma telemàtica, del Consell 
d’Administració de l’Agència Catalana del Patrimoni. A la tarda va assistir a la 
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presentació del llibre de la Pilar Riera, “El Casino Olotí 1855-2020”, que es va 
tenir lloc a l’exterior de l’Arxiu Comarcal. 
 

- El dissabte dia 27 va presentar la novel·la, “Diari d'un soldat napoleònic”, de 
l’Adam Guardiola que es va celebrar a l’exterior de l’Arxiu Comarcal.  
Posteriorment va clausurar la 19a edició del ROBOLOT en un acte que va tenir 
lloc a davant de l’Ajuntament i que va comptar amb la presència del conseller 
de Polítiques Digitals i Administració Pública de la Generalitat, Hble. Sr. Jordi 
Puigneró. 
 

- El dilluns 29 va participar, acompanyat del regidor de Promoció de la Ciutat        
Sr. Estanis Vayreda, de la roda de premsa telemàtica, de la programació de la 
Cua del Drac així com totes les propostes culturals per aquest estiu a Olot. 
 

- El dimarts 30 es va reunir amb els responsables de Lluèrnia. 
 

- El dilluns 6 de juliol, acompanyat del regidor de Promoció de la Ciutat, Sr. 
Estanis Vayreda, va tenir una reunió amb l’Associació de Comerciants d’Olot. 
 

- El dimarts 7, va participar a una reunió de coordinació de possibles actuacions 
conjuntes per a la promoció turística, organitzada pel Consell Comarcal del 
Ripollès.  
 

- El dimecres 8 va assistir a la primera de les actuacions del cicle Circ a les 
Places a la Plaça de Braus. 
 

- El divendres 10 es va reunir amb la Hble. Sra. Maria Àngels Chacón, consellera 
d’Empresa i Coneixement de la Generalitat de Catalunya, que va visitar Olot.  
A la tarda va presentar el llibre Penjats d’un film de l’autora Rosa Torrent. 
 

- El dissabte 11 va acompanyar als Amics de les lletres garrotxines en el seu 25 
aniversari en un acte que va tenir lloc al Restaurant La Deu. A la tarda, 
acompanyat del regidor de Festes, l’Agustí Arbós, va fer la presentació del 
Viatger del món mirall, d’en Jaume Espadalé. Posteriorment, a Àmbit Sant Lluc 
va inaugurar una exposició col·lectiva i seguidament va presentar Retorn al 
paradís, de la Sílvia Vilacoba que es va fer a l’exterior de l’Arxiu Municipal. 
 

- El dilluns 13 va assistir a la presa de possessió d’un agent municipal i 
seguidament va participar en el Comitè Executiu de l’Associació Catalana de 
Municipis i Comarques (ACM). A la tarda va assistir a la reunió de Consell 
d’alcaldes de la Garrotxa que es va telemàticament. 
 

- El dijous 16 va assistir a la presentació de l’exposició “Recuperart-19”, que es 
pot veure aquests dies al Museu Comarcal de la Garrotxa.  
 
A continuació i amb representants de tots els grups de l’Ajuntament d’Olot, va 
anunciar públicament la suspensió de les Festes del Tura. L’atenció als mitjans 
va tenir lloc al pati de l’Hospici.  
 
Tot seguit, va prendre part de l’Ofici de la Mare de Déu del Carme.   
 

El dimarts 21 de juliol va assistir al Patronat de la Fundació Hospital d’Olot i Comarcal 
de la Garrotxa i al Consell Territorial i Social de l’Hospital. 
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4. – DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2020LDEC001627 al 2020LDEC002247. 
 
Intervé el Sr. Granados. En poden aclarir els decret de  l'exempció de l'IBI de centres 
concertats. 
 
Intervé la Sra. Torras. És tracte d’una exempció d’IBI a les escoles que es realitza 
cada any perquè llavors es cobra directament al Ministeri d’Educació. De totes formes, 
m’ho anoto per fer-li un aclariment més detallat. 
 
Intervé el Sr. Guix. Com han anat els ajuts 500? 
 
Intervé el Sr. Vayreda. S’han presentat 430 sol·licituds. Havíem previst tenir 410 ajuts. 
En aquets moments tenim aprovats i pagats 364 ajuts (85%).  Hi ha 36 de denegats 
(8%) : alguns perquè no han pogut acreditar les despesa, d’altres perquè tenien algun 
deute amb Hisenda, Ajuntament o Seguretat Social i no ho han pogut regularitzar i 
també perquè no han pogut acreditar que tenien l’activitat a Olot. Hi ha 12 sol·licituds 
duplicades (3%). Queden 18 sol·licituds (4%) pendent de resoldre. Aquestes pendents 
és perquè les persones ens ha de lliurar documentació que falta. 
 

 
5. - JUNTA DE GOVERN 

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

 
6.1. - INFORME DE MOROSITAT, SEGON TRIMESTRE DE 2020 

 
 
Núm. de referència : X2020024381     
Núm. expedient: TR032020000004 

 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’informe  de morositat, que ara es transcriu, emès per  la 
Tresorera d’aquest Ajuntament: 
 
 

“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A 
TERME PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES 
AUTÒNOMS, DURANT EL SEGON TRIMESTRE DE 2020. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 



Mod. ACTS_DPTR 

inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 

 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 

 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de 
22 de desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que 
s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la 
data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o 
serveis prestats fins a la data del pagament material per part de l’administració.  
 
Aquest informe és referit al segon trimestre natural de 2020, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 

 

 
En resum: 

 

AJUNTAMENT D’OLOT 

 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre factura 29.69 31.48 33.50 29.51 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 16.77 18.65 22.25 22.37 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 2.408.138,54 2.739.411,17 3.367.971,50 2.216.473,55 

PENDENTS (a la fi del trimestre)     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 18.34 11.41 11.97 17.96 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 882.253,42 1.964.369,71 551.363,11 344.570,05 

     

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 

 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre factura 32.73 36.36 30.06 31.38 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 19.92 23.43 21.44 20.50 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 113.692,40 114.674,93 82.901,89 53.862,93 

PENDENTS     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 23.84 12.56 29.25 16.79 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 44.005,51 44.620,09 13.513,12 28.036,20 
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IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT) 

 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre factura 28.25 28.99 25.48 18.74 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 20.62 19.98 18.26 13.23 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 111.760,62 101.008,88 125.457,21 51.333,49 

PENDENTS(a la fi del trimestre)     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 22.02 9.88 7.69 15.90 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 23.051,83 31.130,55 12.373,05 27.647,93 

     

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 

 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre factura 31.25 28.57 29.99 41.09 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 20.36 18.26 20.60 21.11 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 166.417,30 224.252,41 317.054,58 51.130,15 

PENDENTS (a la fi del trimestre)     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 24.96 14.24 39.44 8.54 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 51.322,20 169.806,67 35.118,16 50.926,03 

 
DINAMIG 

 3T 2019 4T 2019 1T 2020 2T 2020 

PAGAMENTS     

Termini de pagament des de la data de registre factura 30.18 25.55 36.96 24.36 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 19.52 13.84 25.97 17.48 
 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 81.466,70 297.301,02 293.896,83 12.616,56 

PENDENTS     
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 11.88 17.62 46.74 28.51 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 16.984,86 276.038,72 12.999,39 10.000,12 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment. “ 
 

 

Presenta la Proposta la regidora Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 

 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

 
7.1. - PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE 

L'ORGANISME AUTÒNOM D'AQUEST AJUNTAMENT INSTITUT MUNICIPAL 
D'EDUCACIÓ I JOVENTUT D'OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2020024940     
Núm. expedient: SG082020000004 
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Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2020 va 

acordar la incoació de l’expedient per la dissolució i liquidació de l’Organisme 

Autònom: Institut Municipal d’educació i Joventut d’Olot (IMEJO)  

 

Atès que es tracta  d’un organisme autònom de caràcter administratiu de l’Ajuntament 

d’Olot, adscrit a l’àrea que en cada moment tingui atribuïdes les competències 

definides en els seus objectius principals. L’Institut té personalitat jurídica pròpia i 

autonomia financera i funcional, llevat de les facultats d’intervenció i tutela que la Llei 

reserva a l’Ajuntament. 

 

Atès que segons els seus estatuts els objectius principals de l’Institut Municipal 

d’educació i Joventut d’Olot són: 

 

a) Aconseguir el ple desenvolupament personal dels ciutadans, mitjançant l’educació 

integral i global de la persona. 

b) Promoure i millorar la qualitat de vida dels ciutadans, donant sortida a les 

necessitats educatives i interessos diversos de les persones, grups i institucions. 

c) Promoure i col·laborar en el desenvolupament d’aquelles situacions i institucions 

que poden afavorir una millor evolució de les capacitats de les persones, des d’un 

enfoc preventiu dirigit a la població en general i als grups de risc en concret. 

d) Col·laborar i participar amb les institucions de l’ensenyament reglat per tal de 

completar les seves tasques educatives. 

e) Gestionar el manteniment del centres públics d’ensenyament infantil i de primària i 

de les diverses escoles municipals. 

f) Oferir i fomentar l’accés de la població d’adults d’Olot a una formació que abasti des 

del nivell més elemental fins a cursets específics, que contribueixin a la millora 

personal i laboral alhora que estimulin i facilitin el seu accés a una formació de nivells 

més elevats. g) Coordinar les iniciatives educatives d’àmbit municipal i col·laborar en 

l’elaboració de projectes conjuntament amb les diverses àrees de l’Ajuntament i des 

d’un enfoc interdisciplinari i transversal de la intervenció. 

h) Potenciar eines d’anàlisis i informació sobre la realitat de la joventut a la ciutat, que 

permeti aportar un coneixement i una diagnosi útil d’aquesta població per al disseny, 

execució, seguiment i avaluació de les polítiques de joventut. 

i) Fomentar la integralitat i la transversalitat com a elements centrals en el disseny i 

realització de les polítiques de joventut. 

j) Vetllar per la realització de polítiques emancipatòries i generadores d’autonomia 

personal entre la població jove. 
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k) Fomentar la formació i capacitació tècnica i professional de les persones i donar 

suport tècnic a les entitats de la ciutat que treballen en matèria de joventut.  

l) Aprofundir en la detecció de bones pràctiques en l’àmbit de les polítiques de 

joventut. 

m) Gestionar totes les competències municipals en matèria d’educació i joventut. 

 

Vist que el referit acord es fonamentava amb l’informe jurídic que recull la normativa 

aplicable i el procediment a seguir i els informes econòmics que estableixen, per una 

part, l’oportunitat i conveniència de la tramitació de l’expedient de dissolució i liquidació 

d’aquest Organisme Autònom, i en especial per ajustar-se a la normativa sobre el 

control intern i control financer dels ens locals i fonamentant-se amb els principis 

d’eficàcia i eficiència i, per altra part, un segon informe d’estudi de les repercussions 

econòmiques, comptables i procedimentals del manteniment del funcionament dels 

Organismes Autònoms. 

 

Atès que s’han recavat els següents informes: 

 

- Una memòria relativa al patrimoni de l’IMEJO 

- Informe de la Cap de Recursos Humans sobre el personal adscrit a 

l’Organisme Autònom 

- Informe de la Secretària de la Corporació i la cap de recursos humans sobre la 

subrogació del personal de l’IMEJO i sobre les conseqüències laborals de la 

internalització a l’Ajuntament de les relacions laborals dels treballadors i 

treballadores de l’IMEJO per la seva dissolució 

- Informe de la Secretària de l’OO.AA sobre la relació de contractes i convenis 

vigents de l’entitat 

- Informe de l’Interventor sobre l’estat de drets i obligacions de l’entitat 

- Informe de la Secretària de la Corporació sobre el procediment administratiu 

 

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 dissolució de l’Organisme Autònom d’aquest 

Ajuntament, Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO)  
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SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies per a 

l’examen i presentació d’al·legacions i suggeriments mitjançant edicte al Butlletí Oficial 

de la Província i al tauler d’edictes municipal 

 

TERCER. El Ple resoldrà les al·legacions i procedirà a l’aprovació definitiva dins el 

termini de tres mesos, comptats des de l’acord d’aprovació inicial. Considerar l’acord 

elevat a definitiu en el supòsit que durant el termini d’exposició pública no s’hagin 

presentat al·legacions o suggeriments,. 

 

QUART. Un cop aprovada definitivament la dissolució i liquidació de l’organisme es 

publicarà l’acord al BOP i se’n farà una referència al DOGC. 

 

CINQUÈ. Sol·licitar la baixa de la inscripció en el registre d’ens locals de Catalunya, 

depenent del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 

de Catalunya i també a l’Agència Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social. 

 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 5 
vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP) 
 

 
8.1. - PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ DE 
L'ORGANISME AUTÒNOM D'AQUEST AJUNTAMENT INSTITUT MUNICIPAL DE 

CULTURA D'OLOT 
 
 
 
Núm. de referència : X2020024947     
Núm. expedient: SG082020000005 

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

Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2020 va 

acordar la incoació de l’expedient per la dissolució i liquidació de l’Organisme 

Autònom: Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)  

 

Atès que es tracta  d’un organisme autònom de caràcter administratiu de l’Ajuntament 

d’Olot, adscrit a l’àrea que en cada moment tingui atribuïdes les competències 

definides en els seus objectius principals. L’Institut té personalitat jurídica pròpia i 

autonomia financera i funcional, llevat de les facultats d’intervenció i tutela que la Llei 

reserva a l’Ajuntament. 
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Atès que segons els seus estatuts els objectius principals de l’Institut Municipal de 

Cultura d’Olot  són: 

 

a) Planificar i gestionar, quan s‘escaigui, l’activitat, l’estructura i l’administració dels 

serveis, museus, espais escènics, biblioteques i altres centres de cultura municipals, 

així com l’explotació dels béns culturals resultants. 

b) Conservar, enriquir, investigar, exhibir i difondre, mitjançant les activitats que els són 

pròpies, els béns patrimonials de caràcter cultural, històrics, científics i artístics, 

posant-los a l’abast dels ciutadans. 

c) Promoure i coordinar i fer el seguiment de la presència de l’Ajuntament d’Olot en 

tots els centres culturals públics o privats participats. 

d) Promoure les actuacions i la coordinació de totes aquelles instàncies, serveis, 

entitats i empreses que puguin incidir en la cultura a la ciutat. 

e) Desenvolupar un concepte de cultura socialment útil en el conjunt del 

desenvolupament econòmic de la ciutat i en la creació de riquesa i ocupació. 

f) Promoure la difusió internacional de la cultura feta a Olot i de tots aquells béns 

culturals que es produeixen a la ciutat. 

g) Promoure, d’acord amb el conjunt dels serveis municipals, la cultura cívica. 

h) Potenciar un concepte obert, plural i tolerant del cultural 

i) Desenvolupar el concepte de ciutat educadora com la millor manera d’interactuació 

entre els ciutadans i els seu entorn, procurant mitigar les desigualtats culturals i 

socials. 

j) Potenciar la relació entre cultura i turisme 

 

Vist que el referit acord es fonamentava amb l’informe jurídic que recull la normativa 

aplicable i el procediment a seguir i els informes econòmics que estableixen, per una 

part, l’oportunitat i conveniència de la tramitació de l’expedient de dissolució i liquidació 

d’aquest Organisme Autònom, i en especial per ajustar-se a la normativa sobre el 

control intern i control financer dels ens locals i fonamentant-se amb els principis 

d’eficàcia i eficiència i, per altra part, un segon informe d’estudi de les repercussions 

econòmiques, comptables i procedimentals del manteniment del funcionament dels 

Organismes Autònoms. 

 

Atès que s’han recavat els següents informes: 

 

- Una memòria relativa al patrimoni de l’IMCO 



Mod. ACTS_DPTR 

- Informe de la Cap de Recursos Humans sobre el personal adscrit a 

l’Organisme Autònom 

- Informe de la Secretària de la Corporació i la cap de recursos humans sobre la 

subrogació del personal de l’IMCO i sobre les conseqüències laborals de la 

internalització a l’Ajuntament de les relacions laborals dels treballadors i 

treballadores de l’IMCO per la seva dissolució 

- Informe de la Secretària de l’OO.AA sobre la relació de contractes i convenis 

vigents de l’entitat 

- Informe de l’Interventor sobre l’estat de drets i obligacions de l’entitat 

- Informe de la Secretària de la Corporació sobre el procediment administratiu 

 

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 dissolució de l’Organisme Autònom d’aquest 

Ajuntament, Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO)  

 

SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies per a 

l’examen i presentació d’al·legacions i suggeriments mitjançant edicte al Butlletí Oficial 

de la Província i al tauler d’edictes municipal 

 

TERCER. El Ple resoldrà les al·legacions i procedirà a l’aprovació definitiva dins el 

termini de tres mesos, comptats des de l’acord d’aprovació inicial. Considerar l’acord 

elevat a definitiu en el supòsit que durant el termini d’exposició pública no s’hagin 

presentat al·legacions o suggeriments,. 

 

QUART. Un cop aprovada definitivament la dissolució i liquidació de l’organisme es 

publicarà l’acord al BOP i se’n farà una referència al DOGC. 

 

CINQUÈ. Sol·licitar la baixa de la inscripció en el registre d’ens locals de Catalunya, 

depenent del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 

de Catalunya i també a l’Agència Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social. 

 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 5 
vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP) 
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9.1. - PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIO DE 
L'ORGANISME AUTONOM D'AQUEST AJUNTAEMNT INSTITUT MUNICIPAL 

D'ESPORTS I LLEURE D'OLOT 
 
 
 
Núm. de referència : X2020024961     
Núm. expedient: SG082020000006 

 
 
 
Atès que el Ple d’aquest Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2020 va 

acordar la incoació de l’expedient per la dissolució i liquidació de l’Organisme 

Autònom: Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELLO)  

 

Atès que es tracta  d’un organisme autònom de caràcter administratiu de l’Ajuntament 

d’Olot, adscrit a l’àrea que en cada moment tingui atribuïdes les competències 

definides en els seus objectius principals. L’Institut té personalitat jurídica pròpia i 

autonomia financera i funcional, llevat de les facultats d’intervenció i tutela que la Llei 

reserva a l’Ajuntament. 

 

Atès que segons els seus estatuts els objectius principals de l’Institut Municipal 

d’Esports i Lleure d’Olot són: 

a) Promoció esportiva i desenvolupament de la cultura física de la població. 

b) Promoció, construcció i administració de camps d’esports, gimnàs, piscines, pistes 

d’atletisme o qualsevol altre tipus d’instal·lació esportiva, per al millor 

desenvolupament de la cultura física. 

c) Facilitar a tots els veïns d’Olot la utilització preferent de les instal·lacions municipals 

esportives amb finalitat formativa i d’esplai. Les aportacions dels usuaris contribuiran al 

manteniment d’aquestes instal·lacions. 

d) Gestionar la possible utilització d’altres instal·lacions públiques o privades per al 

compliment dels fins de l’Institut 

e) Contractació de personal tècnic, administratiu i de manteniment precisos per tal 

d’atendre les diferents necessitats. 

 

Vist que el referit acord es fonamentava amb l’informe jurídic que recull la normativa 

aplicable i el procediment a seguir i els informes econòmics que estableixen, per una 

part, l’oportunitat i conveniència de la tramitació de l’expedient de dissolució i liquidació 

d’aquest Organisme Autònom, i en especial per ajustar-se a la normativa sobre el 

control intern i control financer dels ens locals i fonamentant-se amb els principis 

d’eficàcia i eficiència i, per altra part, un segon informe d’estudi de les repercussions 
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econòmiques, comptables i procedimentals del manteniment del funcionament dels 

Organismes Autònoms. 

 

Atès que s’han recavat els següents informes: 

 

- Una memòria relativa al patrimoni de l’IMELLO 

- Informe de la Cap de Recursos Humans sobre el personal adscrit a 

l’Organisme Autònom 

- Informe de la Secretària de la Corporació i la cap de recursos humans sobre la 

subrogació del personal de l’IMELLO i sobre les conseqüències laborals de la 

internalització a l’Ajuntament de les relacions laborals dels treballadors i 

treballadores de l’IMELLO per la seva dissolució 

- Informe de la Secretària de l’OO.AA sobre la relació de contractes i convenis 

vigents de l’entitat 

- Informe de l’Interventor sobre l’estat de drets i obligacions de l’entitat 

- Informe de la Secretària de la Corporació sobre el procediment administratiu 

 

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 dissolució de l’Organisme Autònom d’aquest 

Ajuntament, Institut Municipal d’esports i lleure d’Olot (IMELLO)  

 

SEGON. Sotmetre l’expedient a informació pública per un termini de trenta dies per a 

l’examen i presentació d’al·legacions i suggeriments mitjançant edicte al Butlletí Oficial 

de la Província i al tauler d’edictes municipal 

 

TERCER. El Ple resoldrà les al·legacions i procedirà a l’aprovació definitiva dins el 

termini de tres mesos, comptats des de l’acord d’aprovació inicial. Considerar l’acord 

elevat a definitiu en el supòsit que durant el termini d’exposició pública no s’hagin 

presentat al·legacions o suggeriments,. 

 

QUART. Un cop aprovada definitivament la dissolució i liquidació de l’organisme es 

publicarà l’acord al BOP i se’n farà una referència al DOGC. 
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CINQUÈ. Sol·licitar la baixa de la inscripció en el registre d’ens locals de Catalunya, 

depenent del Departament de Governació i Relacions Institucionals de la Generalitat 

de Catalunya i també a l’Agència Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social. 

 
 

Sotmesa la proposta a votació  s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 5 
vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP) 
 

 
Intervé el Sr. Alcalde. Es tractaria de l’aprovació inicial de la dissolució de i liquidació 
dels organismes autònoms de l’IMEJO, IMCO i IMELLO. Una decisió que vam explicar 
i debatre en un anterior Ple i que ve motivada per les exigències actuals de l’estat al 
respecte  de com han de funcionar aquest organismes. Insistir amb la idea de que la 
ciutadania no té per què notar aquesta dissolució, perquè és un tema d'organització 
interna. El fet d'haver de dotar aquest organismes autònoms de serveis d'intervenció i 
d'unes auditories seguint les exigències estatals ens incrementaria d'una manera 
notable els diners que haurien de destinar en aquests serveis.  
En tot cas,  canviarà que tota aquella contractació que avui dia fèiem a través de les 
Juntes de Govern d'aquests organismes, s’haurà de fer a les Junts de Govern de 
l’Ajuntament d’Olot.  Unes Juntes de Govern que tota la ciutadania té accés a les 
ordres del dia  i que vostès hi són convidats. Ens aquests moments estem en debat 
amb vostès i els professionals de les àrees perquè creiem que és una bona oportunitat 
per fer un salt qualitatiu  en aquestes àmbits i s’informarà quan hi hagi una decisió 
presa. Així doncs, avui s’inicia l’aprovació inicial perquè tothom pugui presentar 
al·legacions abans de la seva aprovació definitiva. Ens agradaria que aquesta 
dissolució fos efectiva abans del mes d'octubre i d’aquesta manera poder debatre amb 
tots vostès els pressupostos de l'any 2021,  sense aquesta càrrega d'haver de fer un 
pressupost individual per a cadascun d'aquests organismes.  
 
Intervé el Sr. Riera. En primer lloc,  la tradicional abraçada fraternal al iniciar el Ple als 
membres de la Mesa del Parlament que han sigut jutjats al llarg d'aquests tres últims 
dies per fer una cosa tan senzilla com és un debat. Una abraçada per ells i elles 
perquè és totalment injust que es porti a judici persones per intentar dur a terme un 
debat en seu parlamentària.  Una abraçada també a l’ Ibrahim i Charaf que han estat 
injustament empresonats durant nou mesos per uns fets als quals ara estan lliures. 
Uns fets pels quals la Generalitat ha sigut acusació.  
Dit això, en quan a l’inici de dissolució de l’IMEJO, l’IMCO i l’IMELLO en l'anterior ple 
vam votar a favor i en el ple d'avui ens abstindrem.  Hem pogut parlar amb tècnics de 
dos dels tres organismes i ens han expressat una mica un cert malestar a nivell 
personal i nivell tècnic perquè hi ha hagut una manca d'explicació entre l'Ajuntament i 
ells. Cal doncs, trobar un espai per establir un diàleg amb l’equip de govern, oposició i 
tècnics per poder  articular una resposta a tot això. Pot ser, es pot replantejar aquestes 
tres Juntes de Govern dels tres organisme autònoms i configurar-ne una de sola 
entenent que la cultura i l'ensenyament són elements fonamentals d'Olot com a ciutat. 
Per tant, abans desmuntar caldria una nova estructura amb una autonomia i 
transparència com l’actual o més evolucionada  on l’equip de Govern, oposició però 
sobretot els tècnics si sentint còmodes perquè al cap i a la fi, els tècnics són qui 
executen tots aquests projectes de la ciutat.  
Tenim temps, cal seguir-ne parlant entre tots i totes per arribar a uns punts de consens 
on tothom hi estigui còmode. 
 
Intervé el Sr. Mir.  Hi votarem a favor. Compartim la reflexió del Sr. Riera. Seria 
interessant que la dissolució i les noves propostes anessin paral·lelament.  És a dir, 
junt amb la dissolució tenir una proposta de funcionament, de com quedarà el personal 
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dels organismes autònoms, com hi participarem des dels diferents grups de l’oposició, 
si es prendrà una decisió de manera conjunta, etc. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Primer, valorar positivament la tasca i funció d’aquest 
organismes autònoms si hem de valorar continuar en el seu futur. 
Segon, entenem la demanda de l’estat al exigir un organisme autònom en la seva 
plenitud. Ens agrada l’autonomia d’aquestes àrees però ara toca parlar de futur. 
L’equip  de govern té tot el dret de plantejar el seu model de ciutat i ara té importància 
saber què es proposa per intentar arribar a un acord en un model que ens agradi a 
tots. Per nosaltres Educació i Cultura és interessant que  puguin treballar conjuntament 
i el fet de tenir una autonomia ens agrada. A partir d’aquí creiem que s’ha de treballar 
per obtenir una proposta per fer una organització millor per la ciutat.  Votarem en 
contra fins a tenir una proposta concreta i treballada. 
A mi em sorprèn que el PSC voti a favor d’aquesta dissolució precisament perquè van 
ser vostès qui van iniciar aquest model que ha funcionat suficientment bé els darrers 
20 anys i que no hagin defensat el seu model de ciutat. 
 
Intervé el Sr. Guix. Gràcies per dignificar la nostra acció de govern durant tants anys. 
En tot cas,  les coses evolucionen i el punt de vista que ens va donar l’equip de govern 
en el fet que el funcionament autònom seria el mateix, però el que canviava era la 
trama administrativa perquè hi havia una obligació estatal. Ens permet pensar que 
d’aquesta manera serem mes transparents i funcionar millor en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Comparteixo tots els comentaris que s’han fet. És evident que si 
nosaltres proposem aquest canvi és per millorar. Ens hem d'emplaçar a construir un 
artefacte administratiu per fer un salt qualitatiu en  aquestes àrees de Cultura, 
d'Educació i Joventut i d'Esports. Tenim una feina per davant important. No ens és 
aliena a nosaltres aquest malestar que entre determinats tècnics pot haver provocat la 
desaparició dels organismes autònoms. Alguns d'ells algunes vegades es pregunten si 
això ha funcionat bé fins ara, segur que no hi perdrem alguna cosa? També n'hi ha 
que ho veuen d'una manera. Tenim temps per obrir aquest debat,  convido a tothom 
que pensi que pot millorar d'alguna manera que presenti al·legacions i mentrestant 
entre nosaltres parlem-ne i fem-ho bé perquè és una oportunitat doncs per millorar allò 
que tenim.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 5 
vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP) 
 
 

10.1. - PROPOSANT APROVAR EL CONVENI AJUNTAMENT D’OLOT – 
FUNDACIÓ EUROPACE PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROTOTIP  DE 

POBRESA ENERGÈTICA. 
 
 
 
Núm. de referència : X2020024812     
Núm. expedient: HA012020000002 

 
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 conveni Ajuntament d’Olot – Fundació EuroPACE per al 
desenvolupament del prototip  de pobresa energètica, que s’annexa a la proposta. 
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Segon.- Facultar al senyor Alcalde per firmar tota la documentació necessària. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

20143  1721 78004 90000 TRANSF. AJUTS PROTOTIP 
HOLADOMUS (PR20) 

143 999 999 099 999 999 

 

 

 
Intervé el Sr. Güell explicant primerament en què consisteix el prototip de pobresa 
energètica inserit en el Projecte EUROPACE (HOLADOMUS) per després portar 
aprovació del Plenari els punts 10, 11 i 12 i 13 de l’odre del dia. 
El projecte EUROPACE (HOLADUMUS) proporciona assessorament i finançament en 
tot el procés de reforma energètica d'un immoble o grup d'immobles, en el cas de 
propietat horitzontal en bloc pisos. Dins d’aquest projectes ens ha preocupat sempre 
que tingui un abast una part de propietaris del parc immobiliari amb suficients recursos 
per afrontar la reforma dels seus habitatges encara que sigui accedint al finançament 
extern. Aquest fet, deixaria al marge a les famílies en situació de pobresa energètica. 
Així, conjuntament amb els socis del projecte s’ha dissenyat un prototip de pobresa 
energètica que consisteix en trobar aproximadament uns 15 habitatges on els seus 
inquilins estiguin en situació de pobresa energètica. 
Analitzades les dades s’ha pogut observar que un 20% d’aquesta gent en situació de 
pobresa energètica són propietaris i un 80% són llogaters. Per això ens les bases es 
diferencien aquestes dues situacions. 
El projecte té dues vessants: La primera és donar suport econòmic a la rehabilitació 
energètica de l’habitatge. Una segona, saber com evolucionaran els indicadors de 
benestar, de confort i de salut de la gent que habita en aquelles habitatges. Per això, 
aquesta col·laboració  amb la Fundació Hospital d'Olot d’una banda, i per altra també 
la col·laboració amb el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. Conjuntament hauran 
de definir tots aquets indicadors de seguiment i poder avaluar de quina manera 
evolucionen.  Així doncs, la recerca d’aquests 15 habitatges vindrà condicionada per 
aquests indicadors. Necessitarem famílies que hagin estat vivint un mínim de mig any 
en el domicili, temps necessari  en què les condicions d’entorn hagin afectat 
positivament/negativament en aquelles famílies. Durant tot un any es monitoritzar com 
evoluciona aquests indicadors que abans hem esmentat i al cap d'un any extreure’n 
resultats. A partir d’un any  i mig,  podrem treure conclusions i decidir si iniciar algun 
altre tipus de projecte si els resultats són satisfactoris. 
 
Acaba aquesta primera intervenció, tot seguit explica el contingut del punt 10 de l’odre 
del dia. 
 
Intervé el Sr. Güell. Bàsicament consisteix  en fixar tots els criteris pels quals 
l'Ajuntament d'Olot farà una transferència de crèdit de 90.000€ i quins seran els 
recursos que  disposarà la Fundació ERUOPACE per donar, en forma de subvenció, 
als propietaris dels habitatges per poder fer aquesta reforma energètica. 
 
Intervé la Sra. Roca. En els informes del Consorci d’Acció Social es parla de 466 
famílies. Amb aquest 90.000€ arribarem a 15 famílies. És un primer pas, per una bona 
iniciativa però ens deixem moltes famílies enrere i veient els temps que venen hauríem 
d’incrementar més aquest pressupost per poder arribar a aquestes 466, de les quals 
410 són d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Güell. Actuar sobre tot l’estoc immobiliari de l’informe, lògicament és 
econòmicament i materialment impossible. Estem parlant d’una prova pilot que ens ha 
d’ajudar en futurs episodis per veure quina és la millor manera d'invertir recursos 
públics en aquesta direcció. Però això se n’han fet 15. 
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Intervé la Sra. Roca. Entenem que és una prova pilot i que només disposem de 
90.000€, però si, sabem que tenim 466 famílies amb pobresa energètica, arribem-hi 
per una altra banda.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. No veiem la funcionalitat de l’HOLADOMUS, els estem 
traspassant uns diners perquè ells facin aquestes subvencions. En tot cas, 
l’Ajuntament podria continuar fent les seves subvencions per aquesta reforma dels 
habitatges. 
 
Intervé el Sr. Güell.  Vam tenir el debat si fer la convocatòria d'ajudes des de 
l'Ajuntament o fer-ho des de la Fundació i  finalment va preferir fer-ho des de la 
Fundació, amb la voluntat que sigui la única cara de comunicació amb les famílies. 
Perquè la idea de la Fundació EUROPACE i del servei HOLADOMUS és que s’atengui 
a tothom des d’una única finestra, i així el ciutadà no hagi d’anar alternant les diferents 
finestres d’atenció de l’Ajuntament i HOLADOMUS. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat 
 
 

11.1. - PROPOSANT APROVAR EL  CONVENI ENTRE AJUNTAMENT D’OLOT - 
FUNDACIÓ EUROPACE I FUNDACIÓ HOSPITAL D’OLOT I COMARCAL DE LA 

GARROTXA PER AL DESENVOLUPAMENT DEL PROTOTIP  DE POBRESA 
ENERGÈTICA A OLOT. 

 
 
 
Núm. de referència : X2020024807     
Núm. expedient: HA012020000001 

 
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 conveni entre Ajuntament d’Olot - Fundació EuroPACE i Fundació 
Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa per al desenvolupament del prototip  de 
pobresa energètica a Olot, que s’annexa a la proposta. 
 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per firmar tota la documentació necessària. 
 
 
Intervé el Sr. Güell. Consisteix en aprovar el conveni entre l'Ajuntament d'Olot, la 
Fundació EUROPACE i la Fundació Hospital d’Olot pel desenvolupament del Prototip 
de pobresa energètica.  Establir quina serà la funció de la Fundació Hospital d'Olot i 
definir els indicadors per poder fer la valoració.  
 
Intervé la Sra. Roca. És molt important vincular les tres potes perquè sobretot les 
conseqüències que té la pobresa energètica ja siguin directes : com poden ser les 
malalties de l'asma, malalties físiques, artritis, depressió, etc. També hi ha les 
conseqüències indirectes:  com poden ser el rendiment a la feina, rendiments escolars, 
etc. Ens a sembla un bon pas. 
 
Intervé el Sr. Guix. No acabem d’entendre aquest conveni amb l’Hospital i quin paper 
hi juga, però  donarem un vot de confiança a l’equip de govern. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Ens sembla molt bé que l’hospital entri en aquest projecte i 
estem segurs que el treball científic que  realitzaran seran de qualitat i es podran 
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valorar perquè generaran uns indicadors que permetin valorar aquestes reformes de 
l’habitatge claus en la salut dels que hi viuen. En aquest sentit, creiem que aquesta 
tasca no interferirà en la gran feina que fan els treballadors de l'Hospital d'Olot i 
Comarcal de la Garrotxa.  
 
Intervé el Sr. Güell. Tant els indicadors de salut, com els de benestar encara no estan 
definits. A partir d'avui,  un cop aprovat aquest conveni i aprovat per l'altra part, es 
començarà a treballar conjuntament per definir aquests indicadors, tant els directes 
com els indirectes. 
Creiem que l’Hospital d’Olot, sense alterar la seva altra gran funció,  també ha de 
realitzar tasques de prevenció i pugui fer-ho dedicant recursos a través d’aquesta 
col·laboració amb la Unitat de Salut Ambiental.  
 
Intervé la Sra. Alegre. La mostra d’habitatges per poder definir els indicadors 
mitjançant aquest estudi s’hauran d’escollir molt bé. Més si es vol obtenir una valoració 
rellevant. I no sé si serà possible fer tractament estadístics amb tant sols en 15 
habitatges. Sí ho veig possible amb  410 habitatges, com diu la Sra. Roca. 
 
Intervé el Sr. Güell. No podem fer aquesta relació directa de família en situació de 
vulnerabilitat energètica amb habitatge en males condicions. En molts de casos serà 
així, però no en tots. Perquè l’habitatge pot estar en bones condicions però la família 
està en una situació socioeconòmica que motiva que l’informe de situació de 
vulnerabilitat energètica. Per tant, no podem parlar de 410 habitatges. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tenim 410 famílies en situació de vulnerabilitat energètica i com 
Ajuntament  n’afrontarem quinze amb una aportació de 90.000. Tancant un pressupost 
en un any molt difícil, en què de moment ni el Govern Espanyol,  ni del Govern de la 
Generalitat si estant posant en aquest tema. Amb això vull dir que estem obrint camí 
en un tema que lamentem moltíssim com és la pobresa energètica. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat 
 
 

12.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE LES BASES DE LA CONVOCATÒRIA 
DEL PROTOTIP PER L’ATORGAMENT DE SUBVENCIONS DESTINADES A 

PROPIETARIS D’HABITATGES EN RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL I 
PROPIETARIS D’HABITATGES AMB INQUILINS EN RISC D’EXCLUSIÓ 

RESIDENCIAL. 
 
 
 
Núm. de referència : X2020024815     
Núm. expedient: HA012020000003 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de les Bases de la convocatòria del prototip per l’atorgament de 
subvencions destinades a propietaris d’habitatges en risc d’exclusió residencial i 
propietaris d’habitatges amb inquilins en risc d’exclusió residencial. 
 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per firmar tota la documentació necessària. 
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Intervé el Sr. Güell. Consisteix en aprovar les bases de la convocatòria que regiran 
aquesta prova pilot. 
 
Intervé la Sra. Roca. Un dels requisits de les bases és que s’ha de  tenir cèdula 
d'habitabilitat. Molts d’aquests habitatges que estem parlant, pel fet de ser vells o que 
s’hi hagin de fer obres, no tenen aquesta cèdula. Per tant, si fos possible s’hauria 
d’introduir per aquests casos que aquest requisit no fos excloent i que una vegada 
realitzades les obres servis per aconseguir la cèdula. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Un propietari que no té cap problema de pobresa energètica, 
l'Ajuntament li subvencionarà la reforma d'aquell habitatge? Perquè se suposa que l'ha 
de tenir llogat a una persona que estigui en risc d'exclusió social?  Entem que s’ajudi 
un propietari amb un problema de pobresa o de risc d’exclusió social a finançar unes 
obres perquè visqui en millors condicions, però se’ns genera un dubte en aquest casos 
en què el propietari té suficientment recursos per fer-ho. Llavors potser el que caldria 
és instar-lo a tenir un habitatge en bones condicions, sigui qui sigui el llogater. 
Perquè sembla que això queda tot blindat, en el sentit que els propietaris han de 
respectar aquest mínim de 5 anys,  però bé cinc anys és un temps relativament curt. Al 
sisè any, pots canviar de llogaters i treure un rendiment d’aquesta reforma. 
Malgrat aquests dubtes, valorem positivament el projecte d’HOLADOMUS i 
demanaríem que en el termini  d’un o dos anys, pugin presentar uns indicadors  puguin 
refermar que realment això té un impacte important en la transició energètica. 
 
Intervé el Sr. Güell. No està permès tenir un pis llogat sense disposar cèdula 
d’habitabilitat. Per tant, no es pot actuar amb recursos públics on hi ha hagut un 
contracte entre la propietat i un llogater amb una situació de frau. 
El que es pretén és incentivar als propietaris perquè tinguin un gest amb els seus 
inquilins. Precisament hi ha una diferencia en els casos en què els residents són 
propietaris o que els residents són llogaters.  En aquest sentit que l’ajuda vaira. És 
més quantiosa en el cas que siguin propietaris i residents alhora. Perquè en aquests 
casos, segur que les famílies tenen molt poques possibilitats d’afrontar aquesta 
rehabilitació energètica. 
 
Intervé la Sra. Roca. En el cas dels propietaris/residents en pobresa energètica sí que 
l’afecta el fet de no tenir cèdula i quedar exclòs. és un requisit excloent. 
Per posar un exemple: Una persona gran que resideix en un habitatge molt antic que 
no té cèdula i té uns mal tancaments quedaria exclòs.  Per tant, és una base que és 
excloent. 
 
Intervé la Sra. Alegre. El fet de premiar els propietaris que tenen els pisos en 
condicions de no d'habitabilitat no ens sembla bé. S’hauria de destinar aquests diners 
a potenciar el lloguer públic en condicions i preus assequibles i no a premiar 
propietaris abusius. 
 
Intervé el Sr. Güell. Si els percentatges es compleixen estem parlant de 2-3 habitatges, 
en què es doni aquesta situació de propietaris que siguin alhora inquilins. Un cop feta 
la prova pilot i en futures convocatòries valorar aquesta situació, perquè tampoc 
sabem si legalment podríem donar ajudes en aquest sentit i no és el sentit de la 
convocatòria o del prototip de pobresa energètica. Però considero i valoro molt 
aquestes aportacions. 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
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13.1. - PROPOSANT LA MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
REFERENT A LES BASES DE SUBVENCIONS DELS PROGRAMA HOLADOMUS. 

 
 
 
Núm. de referència : X2020024820     
Núm. expedient: HA012020000004 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Proposant la modificació del Pla estratègic de Subvencions referent a les 
bases de subvencions dels programa Holadomus. Següent: 
 
ADDENDA Nº 2 DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ I BEQUES DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS, EN MOTIU DE LES AJUDES DESTINADES A 
PROPIETARIS D’HABITATGES EN RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL I 
PROPIETARIS D’HABITATGES AMB INQUILINS EN RISC D’EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL. 
 
L’Ajuntament d’Olot té prevista en el pressupost per a l’exercici 2020, aprovat en 
sessió plenària de 20 de desembre de 2019, l’aplicació pressupostària 20 143 1721 
78004 TRANSF. AJUTS PROTOTIP SOCIAL, amb una dotació inicial de 90.000.- 
euros.  
 
La responsabilitat d’iniciar, tramitar, executar i fer seguiment i control de la justificació 
de l’esmentat prototip social és de la Fundació Europace Olot. La Fundació, 
participada per l’Ajuntament d’Olot, té previst aprovar, a través del seu Patronat, les 
bases específiques per l’atorgament d’ajudes destinades a propietaris d’habitatges en 
risc d’exclusió residencial i propietaris d’habitatges amb inquilins en risc d’exclusió 
residencial. D’aquestes bases se`n donarà compte al Ple de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Per la  justificació dels 90.000.- euros esmentats caldrà que la Fundació Europace Olot 
emeti informe i acompanyi justificants dels imports realment assignats, com a despesa 
del projecte, als beneficiaris finals en funció del que disposin les bases de la 
convocatòria. 
 
El traspàs de fons de l’Ajuntament envers la Fundació es produirà, parcialment, una 
vagada estigui contrastat l’ajut a un beneficiari elegible del programa, amb el 
corresponent acord de concessió aprovat per la junta del Patronat de la Fundació. 
 
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per firmar la documentació necessària. 
 
 
Intervé el Sr. Güell. Aquesta aprovació de les bases per a la convocatòria del prototip 
per l’atorgament de subvencions destinades a propietaris d’habitatges en risc 
d’exclusió residencial i propietaris d’habitatges amb inquilins en risc d’exclusió 
residencial ens obliga a fer una variació del pla estratègic de subvencions per tal 
d’incorporar-la. 
 
Intervé la Sra. Torras. Explicant el contingut de la proposta. 
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Sotmesa la proposta a votació  s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2 
CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
 
 
14.1. - PROPOSANT APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 

EN EL PROJECTE EUROPEU INCENTIVIZE. 
 
 
El Ple acorda deixar aquest punt sobre la taula i es portaria aprovació en un proper Ple 
 
 

15.1. - APROVACIÓ OPERACIÓ DE FINANÇAMENT ESPAI CRÀTER 
 
 
 
Núm. de referència : X2020024351     
Núm. expedient: CPG72020000003 

 
 
Vista la necessitat de trobar una fórmula de finançament que permeti el pagament de 
les factures per les obres executades en el termini que fixa la normativa sobre 
morositat de les Administracions publiques. 
 
Vist que una de les principals fonts de finançament d’aquest projecte són els fons 
atorgats pel programa europeu FEDER. 
 
Vist que els fons provinents del FEDER segueixen un ritme d’ingrés efectiu que va 
molt més enllà de la justificació de les despeses executades i que aquest fet podria 
provocar un desfàs entre les ingressos i les despeses del projecte. 
 
Vistes les propostes rebudes de CAIXABANK i de CAJA MAR i que ambdues 
compleixen amb els criteris de prudència financera segons Resolució de 3 de juliol de 
2020, de la Secretaria General del Tesoro y financiaciación Internacional. 
 
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 amb l’entitat CAIXABANK, amb la 
sistemàtica d’operativa que ofereixen les operacions de tresoreria, per tal de donar 
compliment a la normativa de morositat, amb els següents condicionants:  
 
Modalitat. Compte de crèdit 
Finalitat : Capital circulant 
Import: 1.500.000,00 euros ( límit màxim) 
Termini : 36 mesos 
Interès: variable : EURIBOR a 3 mesos + 0,49% 
Comissió obertura: 0 
Comissió d’estudi: 0 
Comissió de no disponibilitat: 0,1% anual 
Amortització: Al final 
Liquidació Interessos : Trimestral 
Garantia: Personal 
Intervenció: Secretària de l’Ajuntament. 
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Segon.-  Comunicar aquesta operació a la Direcció General de Política Financera de 
la Generalitat de Catalunya per donar compliment al que disposa la normativa vigent. 
 
 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despeses 99999 1500000 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
Presenta la Proposta la regidora Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Hi votarem en contra perquè no estem d’acord en aquest 
projecte. 
 
Intervé el Sr. Guix. Estem a favor d’aquest projecte per la ciutat i és una bona operació 
perquè ens donarà tranquil·litat a la tresoreria municipal. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Aquesta operació afecta el sostre de crèdit de l’Ajuntament i 
capacitat d’endeutament per altres projectes? 
 
Intervé la Sr. Torras. L’Ajuntament pot demanar amb aquests crèdits circulants fins un 
30% dels seus recursos ordinaris. En aquest cas podríem demanar fins a 9 milions 
d'euros. Recordar que vam fer la pòlissa de crèdit 4 milions per a la tresoreria de 
l'Ajuntament. Vam fer-ne una d’extraordinària 2,5 milions per atendre tot el tema del 
COVID-19 i ara aquesta 1,5 milions. Actualment, estem en 8 milions d'euros. En quan 
al sostre de crèdit, el tenim en un 50% fins arribar a un 75% tot i no podent-la 
cancel·lar podrien arribar al 60%.  Estaríem doncs,  dintre del sostre de la despesa i no 
ens afectaria perquè la podem suportar bé. A més, ens donaria molta tranquil·litat i el 
fet de ser a un termini de tres anys no tensioni la tresoreria de l’Ajuntament. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova   amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC) i 7 
vots en contra (5 ERC i 2 CUP). 
 
 

16.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.5 
 
 
 
Núm. de referència : X2020024362     
Núm. expedient: CPG32020000006 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Núm. de referència : X2020024362     
Núm. expedient: CPG32020000006 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Donar compte de les següents modificacions de crèdit generades per les 
necessitats pressupostàries relacionades amb la COVID19: 
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ORIGENS DE FONS:      

     

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT:   

20.600.231.480054 FONS SOCIALS COVID19 100.000,00   

20.600.231.480054 FONS SOCIALS COVID19   16.269,66  

20.600.231.480054 FONS SOCIALS COVID19   26.000,00   

20.110.920.227999 PREVENCIO RISCOS    2.563,99   

20.130.920.224000 ASSEGURANCES    1.266,00   
TOTAL ORIGENS DE 
FONS  146.099,65   

     

APLICACIONS DE 
FONS:     

     
TRANFERÈNCIA DE 
CRÈDIT:    

     

20.600.231.227999 
PRESTACIO SERV. COVID19 (FONS SOCIAL 
SUPERAVIT19) 100.000,00   

20.600.231.227999 
PRESTACIO SERV. COVID19 (FONS SOCIAL 
SUPERAVIT19) 16.269,66   

20.500.326.131001 RETRIBUCIONS ESTIU RIU (COVID19) 19.697,00   

20.500.326.160001 ASSEGURANCES SOCIALS ESTIU RIU (COVID19)   6.303,00   

20.140.933.63502 
MOBILIARI I MAT INVENTARIABLE (COVID19)(PR20-
2460)   2.563,99   

20.130.920.224001 
INDEMNITZACIONS CONTRACTES SERVEIS 
(COVID19)   1.266,00   

TOTAL APLICACIONS DE FONS 146.099,65   

 
 
Segon.-Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors 
corresponents: 
 
 

ORIGENS DE FONS:      

     

TRANSFERÈNCIA DE CRÈDIT:   

20.140.160.210002 CLAVAGUERAM I SANEJAMENT 14.125,06   

     

APLICACIONS DE FONS:     

     

TRANFERÈNCIA DE CRÈDIT:    

   

20.140.160.6190600 ACTUACIONS CLAVAGUERAM 14.125,06   
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Tercer.- 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 0.01 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Presenta la Proposta la regidora Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé el Sr. Riera. En la relació de despeses ens preocupa el tema Pensions (lloguer 
d’habitacions). En aquest cas anem sumant 12.238€ en la despesa i no veiem una 
política d’habitatge clara. Contrastant dades l’any 2019 vam arribar a destinar-hi 
114.500€ i això demostra que la ciutat d’Olot té un problema greu en habitatge social . 
On hi ha persones que viuen tot l’any en pensions. Cal doncs, un replantejament 
col·lectiu en aquest sentit i crear un fons d’habitatges socials. 
Sí que s'ha recuperat la situació dels tres pisos que hi ha al c. Lliberada Ferrarons, 
però no és suficient. El fet de no tenir pisos socials a Olot i de no tenir una Oficina 
d’Habitatge amb polítiques per eixugar aquest 114.500€ de despesa en pensions, fa 
necessari tot i el moment actual   
unes polítiques valentes d'inversió en compra de pisos i començar a parlar de 
conceptes com són el dret d'ús.  Perquè hi ha grans tenidors, fons voltors, bancs que 
tenen cases parades i no té sentit que hi hagi cases sense gent, quan hi ha gent que 
necessita cases.  Per tant, la mala política d'habitatge que s'ha fet durant temps cal 
que l’esmenem de forma immediata. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No només és Olot, sinó tot el país que té un problema greu 
d'habitatge. Un altre aspecte que ens preocupa amb lo de les pensions, és que ja les 
tenim plenes. Però per poder comprar sòl/habitatges per fer habitatge social 
necessitem vendre patrimoni i vostès coneixen el pressupost de l’Ajuntament. Si 
aconseguim vendre patrimoni, aconseguim majors ingressos tenim clar que els 
destinarem a l’habitatge social. 
En quan el tema de l’ocupació d’habitatges,  un tema que ens preocupa i és un dels 
problemes més greus que tenim en aquest moment en aquesta ciutat és l'ocupació 
incívica. En aquests moments ens està passant a Benavent, al Roser i al barri de les 
Tries on les persones que ocupen estant aterroritzant als veïns. 
Per tant, és oportuna la seva intervenció perquè en aquest moment l'habitatge i tots els 
seus derivats és la principal preocupació que tenim en aquesta ciutat. 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova  amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 

17.1. - MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.6 ( SANEJAMENT C. NARCÍS PAULÍS) 
 
 
Núm. de referència : X2020025337     
Núm. expedient: CPG32020000007 

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



Mod. ACTS_DPTR 

Primer.- Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors 
corresponents: 
 
 

ORIGENS SE FONS:    

   

TRANSFERÈNCIA DE 
CRÈDIT: 

  

20.140.160.210002  CLAVAGUERAM I SANEJAMENT         
2.896,20 

   

GENERACIÓ DE CRÈDIT:   

20.35003 CEM URB. C. NARCÍS PAULÍS       
26.065,83 

   

TOTAL ORIGENS DE FONS        
28.962,03 

   

APLICACIONS DE FONS:   

   

20.140.150.61919 URB.TRAM CARRER NARCÍS 
PAULÍS 

     
28.962,03 

   

TOTAL APLICACIONS DE 
FONS: 

      
28.962,03 

 
 
Segon.- 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 28962.03 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 
Presenta la Proposta la regidora Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La urbanització del c. Narcís Paulí és urgent perquè s’acabin les 
inundacions en els negocis i empreses d’aquest carrer en períodes de pluja. 
 
Intervé el Sr. Guix. Considerem important que es realitzi aquesta obra. 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova  per unanimitat. 
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18.1. - APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM 
PER LES OBRES D’ “URBANITZACIÓ D’UN TRAM DEL CARRER NARCÍS PAULIS 

(TRAM. C HIPÒLIT LÀZARO – C. AMADEU VIVES) - FASE1_SANEJAMENT” 
 
 
 
Núm. de referència : X2020025147     
Núm. expedient: CE012020000002 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
L’Ajuntament ha previst la realització de les obres d’ “Urbanització d’un tram del carrer 
Narcís Paulis – (tram. c. Hipòlit Làzaro – c. Amadeu Vives) – FASE1_Sanejament” 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 d’un tram del carrer Narcís Paulis – (tram. c. Hipòlit Làzaro – 
c. Amadeu Vives) – FASE 1 _Sanejament” ha estat aprovat inicialment per la Junta de 
Govern  de data 23 de juliol de 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 D’UN 

TRAM DEL CARRER NARCÍS PAULIS – (Tram. c Hipòlit Làzaro – c. Amadeu 
Vives) – Fase 1_Sanejament” 

 
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 

SUBVENCI
Ó  

O AJUDES 
(1) 

COST SUPORTAT 
PER 

L’AJUNTAMENT  

% CEM (2) 

(base 
imposable) 

Import 
C.E.M. 

28.962,03.-€ 0 0 90% 26.065,83.-€ 

  
(1) Subvencions de persones o entitats públiques o privades no subjectes 

passius de l’obra. 
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(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 l’informe tècnic corresponent. 

  
 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.  
 
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 el tècnic municipal.  
 
El total de metres lineals computables es desglossen en : 

 
- ml computables de totes les parcel·les : 133,73ml 

 
El preu unitari per metre lineal computable és de 194,913834euros 
 

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.  
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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: 
 

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. 

 
 
 

Sotmesa la proposta a votació  s’aprova  per unanimitat. 
 
 

 
19.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'IMEJO - ACTIVITATS RECURSOS 

EDUCATIUS 2020-2021 
 
 
 
Núm. de referència : X2020024571     
Núm. expedient: CPG62020000010 

 
 
  
Vist que l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot programa de les activitats 
educatives dins el projecte Recursos Educatius pel curs 2020-2021. 
 
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.  
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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 de les activitats educatives 
organitzades directament per l'IMEJO dins el projecte Recursos Educatius pel curs 
2020-2021. 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut, 
el dèficit que produeixen les activitats proposades 

 

 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP) 
 
 
 

19.2. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS IMEJO - MODIFICACIÓ PREUS PÚBLICS 
ACTIVITATS EME CURS 2020/2021 

 
 
 
Núm. de referència : X2020024596     
Núm. expedient: CPG62020000011 

 
 
 
Vist que l’Institut d’Educació i Joventut d’Olot programa les activitats EME curs 
2020/2021. 
 
Atès que a la Junta de Govern de l’IMEJO del dia 10 de març de 2020 es van aprovar 
les activitats de l’EME per curs 2020/2021 . 
 
Atès que s’han revisat, ja sigui el preu, la durada o el nom. Així mateix alguna de les 
propostes que s’inclouen ara, són noves i no estaven incorporades a la proposta del 
mes de març. 
  
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar la modificació dels preus públics corresponents a les activitats de 
l’EME corresponents al curs 2020/2021. 
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut 
d’Olot, el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
Intervé la Sra. Torras. Es tracte d’aprovar els preus públics de les activitats educatives 
de l’IMEJO donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. També es tractaria 
d’aprovar unes modificacions de les activitats aprovades el dia 10 de març del 2020, 
del curs 2020-2021. Per una part, s’incorporen propostes noves, i d’altra part altres 
propostes que s’han modificat. 
 
Intervé la Sra. Roca. Insistir en què cal treballar per la tarificació Social. 
 
 
 

20.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS DE L'IMCO - ACTIVITATS ARTS 
ESCÈNIQUES (SETEMBRE-DESEMBRE 2020) 

 
 
 
Núm. de referència : X2020024549     
Núm. expedient: CPG62020000008 

 

 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats d’Arts Escèniques 
de la temporada Setembre-Desembre 2020. 
  
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.  
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organisme autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei.  
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.  
 
Vista la regulació dels preus públics que es conté en l’Ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles de teatre, dansa i circ 
programats de setembre a desembre 2020. 
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Segon.- Aprovar els preus públics del producte “Club d’Incondicionals” d’Olot Cultura 
de setembre 2020 a juny 2021. 
 
Tercer.- Aprovar els preus públics corresponents als tallers de la temporada setembre-
desembre 2020. 
  
Quart.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 

 

 
Presenta la Proposta la regidora Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
21.1. - APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE L'IMCO - ACTIVITATS DE MÚSICA ( 

SETEMBRE-DESEMBRE 2020) 
 
 
 
Núm. de referència : X2020024562     
Núm. expedient: CPG62020000009 

 
 
Vist que l’Institut Municipal de Cultura d’Olot programa les activitats de música que es 
portaran a terme la temporada Setembre-Desembre 2020. 
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent. 
 
Considerant que d’acord amb l’article 47 del TRLRHL, els ajuntaments no poden 
delegar l’aprovació dels preus públics als seus organismes autònoms si aquest no 
cobreix el cost del servei. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
 Primer.- Aprovar els preus públics corresponents a les activitats de música que es 
portaran a terme la temporada Setembre – Desembre 2020.  
 
Segon.- L’Ajuntament, assumeix, a través de l’Institut Municipal de Cultura d’Olot, el 
dèficit que produeixen les activitats proposades.  
 

 
 
Presenta la Proposta la regidora Sra. Torras i n’explica el contingut. 
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Sotmesa la proposta a votació  s’aprova 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 PSC) i 2 
abstencions (2 CUP). 
 
 

22.1. - CONVALIDAR L’ACORD DE LA JUNTA DE GOVERN DE 2 DE JULIOL DE 
2020 SOBRE LA MODIFICACIÓ DELS PREUS PÚBLICS D’ACCÉS A LA PISCINA 

MUNICIPAL D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2020024598     
Núm. expedient: SP012020000006 

 
Atès el que disposa l’article 47 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que 
s’aprova el text refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, relatiu a 
l’aprovació dels preus públics. 
 
Atès que per Acord de la Junta de Govern de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure 
d’Olot (IMELO) es va aprovar la formulació de la proposta d’aprovació dels preus 
públics de la piscina municipal d’Olot per a la temporada 2020 al Plenari de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Atès que per circumstàncies derivades dels diferents estats d’alarma dictats pel govern 
d’Espanya, arrel de la crisi sanitària provocada per la COVID19, aquests preus no van 
poder ser aprovats. 
 
Vist el Decret de Presidència de l’IMELO de data 11 de juny de 2020 de modificació 
dels preus públics corresponents a la gestió de la piscina municipal, aprovats per 
adaptar la gestió de la piscina municipal a les diferents fases de desconfinament 
dictades pel Govern d’Espanya. 
 
Vist l’acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 2020 pel qual es va 
aprovar la modificació dels preus públics vigents corresponents a la gestió de la 
piscina municipal per a la temporada 2020, per tal d’adaptar-los a les noves 
normatives vigents en la Fase de Represa. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- CONVALIDAR l’Acord de la Junta de Govern Local de data 2 de juliol de 
2020, amb els preus que es detallen a continuació: 
 
 
Preu normal: Són els preus per a totes aquelles persones amb edats compreses entre 
els 14 anys i els 59, ambdues incloses.  

 
Gratuït: Per totes aquelles persones menors de 4 anys.  

 
Preu descompte: És el preu per a les edats no compreses en el preu normal o gratuït, 
així com per a totes aquelles persones que es trobin en les següents situacions:  

 

• Jubilats  

• Pensionistes  

• Aturats  

• Famílies nombroses  
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• Famílies monoparentals  

• Persones amb certificat de disminució a partir del 33%  

• Persones amb prescripció mèdica per anar a la piscina sempre hi quan es 
disposi d’un certificat de renda baixa expedit pel Consorci d’Acció Social de la 
Garrotxa.  

 
 
PREUS:  
 

• Preu normal: 4,90€  

• Preu descompte: 2,50€  

• Preu normal a partir de les 18:00 : 3,00€  

• Preu descompte a partir de les 18:00: 1,50€  

• Preu Pack 10 normal: 41,00€  

• Preu Pack 10 descompte: 20,50€  

• Abonament temporada: 53,00€  

• Abonament descompte: 27,00€  

• Abonament 2a persona: 39,00€  

• Abonament 2a persona descompte: 20,00€  

• Preu per a grups (monitors gratuïts):1,65€/persona  
 

Grups: L’accés de grups a la piscina municipal estarà subjecte a la capacitat i 
possibilitat de les instal·lacions d’absorbir-los, essent la direcció de la piscina qui en 
cada moment decideixi la possibilitat d’accés a les instal·lacions. Tindran preferència a 
l’accés a la piscina els grups dels diferents casals d’Estiu Riu, amb excepció dels que 
organitza l’IMELLO que ja tenen espais expressament reservats.  

 
A efectes d’aplicació de les tarifes de “2a persona”, es considera aplicable al cònjuge, 
o a fills de 14 a 17 anys (ambdós inclosos).  
 
Els Packs 10 són nominals i intransferibles. De totes maneres podran ser utilitzats per 
d’altres persones sempre que es compleixin els següents requisits:  

 
a) El titular del pack 10 podrà ser acompanyat per d’altres persones sempre i 
quant aquest estigui present.  

 
b) Si el titular del pack té dret a descompte, no podrà entrar acompanyat de cap 
persona que no tingui dret a aquest descompte.  
 

 

Intervé la Sra. Torras. Es tracte de convalidar un acord de Junta de Govern del dia 2 
de juliol de 2020 pel qual es va aprovar la modificació de preus públics vigents 
corresponents a la gestió de la piscina municipal per a la temporada 2020. S’han hagut 
d’adaptar a les noves normatives vigents en la fase de la represa després de l'estat 
d'alarma. Els preus públics continuen sent els mateixos de l'any passat. 
 
 

Sotmesa la proposta a votació  s’aprova  amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERCi 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP) 
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23.1. - MODIFICACIÓ DE LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI 
D’OLOT.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT 

 
Núm. de referència : X2020023388     
Núm. expedient: UPL12020000007 

 
Mitjançant la resolució de la Direcció General d’Urbanisme de 17 de febrer de 2011 es 
va aprovar la modificació de la Trama Urbana Consolidada (TUC) del municipi d’Olot, 
que en el seu dia fou delimitada pel Pla Territorial sectorial d’equipaments comercials, 
aprovat pel Decret 379/2006 de 10 d’octubre. 
 
Vist que en el període transcorregut des del 2011 el municipi ha concretat i 
desenvolupat ordenacions i determinacions que afecten al planejament urbanístic de la 
ciutat, algunes d’elles amb clara relació als usos i activitats econòmiques que es poden 
desenvolupar. 
 
Vist el projecte de modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada del 
municipi d’Olot de data juliol de 2020 que té per objecte revisar i actualitzar la vigent 
TUC tot i adaptant-la a la nova planificació urbanística de la ciutat i en concret a la 
localització de la modificació de la Trama Urbana Consolidada que es proposa, així 
com la justificació de la seva oportunitat, d’acord amb el que disposa el DL 1/2009, de 
22 de desembre, d’Ordenació dels Establiments Comercials. 
  
Vist l’informe emès pel lletrat d’Urbanisme en data 7 de juliol de 2020 que s’adjunta a 
l’expedient conforme al qual informa favorablement la referida Modificació de la 
delimitació de la trama urbana consolidada del municipi d’Olot. 
 
Vist el Decret llei 1/2009, de 22 de desembre, d’Ordenació dels Establiments 
Comercials. 
 
Vist el text consolidat del  Decret Legislatiu 1/2010 de 3 d’agost, pel qual s’aprova el 
Text Refós de la Llei d’Urbanisme. 
 
Vist el Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 
d’urbanisme. 
 
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 puntual de la delimitació de la 
trama urbana consolidada (TUC), redactada pels Serveis tècnics municipals, d’acord 
amb l’informe favorable emès pel lletrat d’Urbanisme en data 7 de juliol de 2020 i que 
s’adjunta a l’expedient. 
 
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la 
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa 
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament. 
 
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució a la direcció general competent en matèria 
d’urbanisme per a la seva aprovació.   
 
 
Intervé el Sr. Güell. Es tractaria de fer una modificació del límits de la trama urbana 
consolidada en el seu punt més nord-oest. Per una banda,  s’incorporaria la zona que 
quedaria entre l’av. Pla de Dalt i  l’av. Països Catalans. Això voldria dir d’incloure dos 
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polígons d’actuació en l'àmbit de sòl urbà on l'ús predominant és el d’ habitatge 
unifamiliar i plurifamiliar. Per una altra, també s’incorporaria dins d’aquest àmbit 
modificat, el Pla Parcial del Sector 10 – Mas de Xexàs. D’acord amb el Reial Decret-
Llei, 1/2009 d’Ordenació dels Establiments Comercials permet en aquesta trama 
consolidada la possibilitat de que s'hi desenvolupin activitats terciàries de caràcter 
comercial de fins a 2.500 metres quadrats. Això, possibilitaria d’instàncies en aquest 
cas de l'Institut Català del Sòl que és propietari d'una parcel·la contigua a la trama 
urbana consolidada poder-li donar viabilitat econòmica conjuntament amb una 
parcel·la propietat de l'Ajuntament. Així com també, donar valor en aquest Pla Parcial 
aprovat a l'abril de 2011 i que és una de les àrees de creixement natural que hauria 
d'incentivar Olot. El fet d'incorporar-la dins de la trama urbana consolidada,  donaria la 
possibilitat de desenvolupar aquest polígons d’actuació com també aquest Pla Parcial, 
en un temps on és difícil crear habitatge nou. 
 
Intervé el Sr. Riera.  El fet d’estar en un Parc Natural ens permet conservar el nostre 
entorn. Però per altra banda tenim una mancança de sòl i una limitació per créixer. 
Però llavors aquest creixement que no podem assumir ho fa la comarca, amb 
poblacions com Sant Joan o Sant Jaume de Llierca; on té un polígon industrial 
creixent. Considerem que aquest terreny és estratègic per la ciutat d’Olot i no ens 
agrada la Proposta. Actualment, és un espai sobre saturat per grans superfícies i 
modificar aquesta trama, per posar-hi un altre supermercat, no ens agrada. Olot ja té 
suficientment problemàtic amb L'Eix Comercial,  el petit comerç com perquè a sobre hi 
posem un altre gran superfície. El model d'aquestes grans superfícies que sí poden 
aportar llocs de treball. Però, són llocs de treball poc qualificats i amb poca qualitat 
laboral, que comporten precarietat, patiment i tancament de petit i mitjà comerç.  No és 
un model de present ni de futur per la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Guix. Fem nostre també el discurs del Sr. Riera. 
Volem una ciutat homogeneïtzada i organitzada. No podem ubicar  més gran 
superfícies en aquest de la ciutat. Només ho potenciaríem si en aquest cas s’ubiqués a 
la zona de Sant Miquel – Les Tries.  
Si es miren el Decret Llei 1/2009, del 8 de desembre d'Ordenació d'Establiments 
Comercials la finalitat és la següent: “ afavorir la cohesió social. Aconseguir l'equilibri 
territorial que garanteixi l'accés de tots els ciutadans i ciutadanes a la xarxa de serveis 
comercials que s'adapti a les seves necessitats i exigències. Potenciar el model de 
ciutat compacta en què l'ús residencial s’harmonitzi amb les activitats comercials de 
serveis, per afavorir les estructures comercials com a valors de la cultura literària, etc.” 
Per tant,  tot això no es compleix perquè el que fem és ubicar més superfícies 
comercials en un lloc que ja n’hi ha. No volem afavorir aquestes superfícies comercials 
perquè estem tancant el petit comerç de la ciutat. Volem un barri vell dinàmic i on hi 
hagi un bon comerç. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Hem parlat que l’habitatge és un dels temes importants de la 
ciutat a resoldre i llavors ara ens trobem que en dos parcel·les propietat de 
l’Ajuntament i l’INCASOL dedicades a l’habitatge, doncs se li canvia l`ús. 
No ens volem centrar, en el debat si és convenient o no fer una altra gran superfícies 
comercial, en aquesta parcel·la. Sinó, primerament preguntar si hi ha un pla darrera 
d’aquesta modificació i un cop ho posem  tot sobre la balança, fer una valoració 
general de l’operació. Es tracte d’una demanda comercial o hi ha prevista una 
compra/permuta per acostar-nos a tenir més habitatge social en breu? 
 
Intervé el Sr. Güell. Els usos que quedaran dins l’àmbit del perímetre de la TUC ja 
estant definits, no es toquen. Són dos polígons d'actuació on les corresponents fitxes 
ja determinen tot el sostre edificable destinat a habitatge. L'únic que fem és fer un TUC 
més grossa, no fem cap modificació de POUM. Fora de la TUC hi ha una parcel·la, 
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propietat de la INCASOL que tampoc  es canvia la seva qualificació urbanística. Sinó 
que en virtut del Decret llei 1/2009;  el fet de ser contigua amb la TUC adquireix les 
mateixes característiques que la pròpia TUC. Però no alterem els usos d’aquesta 
parcel·la. El POUM ja determina quins usos té, que són: Compatibles, hoteler o 
residencial especial, comerç petit, mitjà i gran, oficines i serveis, restauració, recreatiu, 
educatiu, sanitari, assistencial, esportiu, administratiu, religiós, etc. Però cap 
d’aquestes dues parcel·les, d’INCASOL i de l’Ajuntament, pot ser destinada a 
habitatge.  
El sentit de la TUC que és la possibilitat que s'estableixi una gran superfície de 2.500 
metres quadrats passa a dins de la  TUC i del Pla Parcial perquè aquest preveu 5.000 
metres quadrats d'usos terciaris. Amb aquesta ampliació potser més atractiva la 
inversió per desenvolupar el polígon d’actuació i el Pla Parcial.  D’aquesta manera si 
es produeix la venda de la parcel·la propietat de l’Ajuntament, aquesta venda de 
patrimoni aniria destinada obligatòriament a compra o inversió de Patrimoni. 
Possibilitat doncs, de destinar aquests recursos a polítiques d'habitatge.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Estem parlant d'unes parcel·les que hi ha just davant de 
l'hospital que fa 15 anys que estan inutilitzades. Insistir també, que els diners obtinguts 
per la venda de patrimoni només es poden destinar únicament i exclusivament a 
compra de patrimoni. Com bé saben, tant nosaltres com INCASOL, estem  interessats 
en  intentant tirar endavant una promoció de pisos al costat de l'edifici de Can Jombi. 
Si aconseguíssim més diners en la venda d’aquestes parcel·les podríem comprar sòl i 
trobar maneres d'iniciar noves promocions d'habitatges. En cap cas, tampoc voldríem 
donar-li un ús industrial perquè en aquesta zona hi ha l’hospital.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. Per desgràcia la lluita de les grans superfícies i el petit comerç 
és una lluita que es va produir fa trenta anys, en aquest País. Va servir per 
especialitzar i formar el petit comerç sobretot lligat a l’alimentació. Aquí Olot, tenim 
l’exemple dins del mercat on tenim moltes botigues de productes d’alimentació que 
s’han especialitzat. També, és bo que entenguem que la ciutat no pot perdre la seva 
capitalitat comercial.  Si s’ha incrementat la superfície comercial és perquè teníem 
ciutadans que anaven a comprar a altres ciutats i això encara ens està passant. I per 
tant, la mobilitat hi és i la ciutat d’ Olot juga aquest joc o perd consumidors. Hem 
d’estar oberts a projectes comercials atractius i de qualitat. Sense depreciar tampoc 
els llocs de treball que es creen. D’altra banda,  hi ha el debat de com ajudem al 
comerç. Però actualment no és el comerç d'alimentació el que està passant més 
malament a la nostra ciutat.  Hi ha un altre comerç que no entra en competència amb 
aquest comerç de grans superfícies que realment és el que està patint, per raó  
d’internet,  de grans marques o centres comercials tan potents com el de la Jonquera o 
l'Espai Gironès. Aquí és on tenim moltes dificultats. 
 
Intervé el Sr. Riera.  Entenc la necessitat de crear llocs de treball i la necessitat de 
tenir una referencialitat com a capital comarcal. Però el fet de tenir més grans 
superfícies no sé si és el model que ens ajudaria. Tampoc crec que siguin uns treballs 
amb un tipus de valor afegit. I el fet de concentrar en aquesta zona una gran densitat 
de superfícies comercials on s’ha d’agafar el cotxe per anar comprar no crec que sigui 
un model que ajudi al centre de la ciutat ni a la ciutat  en general. És important que 
l'Ajuntament tingui patrimonis i que no el malmeti però en el cas de l’habitatge crec que 
hauríem de plantejar noves polítiques. Començar a canviar també una mica la 
mentalitat pel que fa habitatge i usar el concepte de lloguer. Arriba a pactes, a drets 
d’ús, a cessió i que un oficina d’habitatges pugui fer la gestió del lloguer. 
 
Intervé el Sr. Guix. El debat que nosaltres volem incorporar en el Plenari és el 
d’equilibrar la ciutat. No posem una superfície comercials on ja n’hi ha i si cal posem-la 
a la zona de Sant Miquel - Les Tries per tal de reactiva aquest sector. A la Guardiola ja 
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vam perdre sòl industrial perquè si va ubicar una gran superfície comercial de 2.000m. 
Al Pla Parcial de a Guardiola diu que únicament hi poden anar empreses que no 
contaminin com Fusteries, Mecànics, etc. que es puguin desplaçar en aquesta zona. 
Està bé, doncs que la ciutat tingui reserva de sòl industrial en aquest sentit. 
Si l'Ajuntament vol vendre sòl urbà pot vendre-ho a un promotor i fer habitatges, no cal 
vendre-ho a una superfície comercial. En quan a la creació de llocs de treball, sí  
creem llocs de treball en aquestes superfícies comercials, però quants n’hem perdut i 
quantes botigues han tancat. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Ens abstindrem i a partir d’aquest moviment de peces i veient 
la finalitat que tingui aquesta operació, si es profitosa o no per la ciutat o que podem 
entendre,  la valorarem. 
 
Intervé el Sr. Güell.  Una última consideració,  si es produeix la venda de les parcel·les 
no es disminueix el sòl disponible industrial perquè aquestes parcel·les no tenen ús 
industrial. 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova  11 vots a favor (11 JxCAT), 5 vots en contra 
(3 PSC i 2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC). 
 
 

24.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA PARCIAL SECTOR LES FONTS 
POLÍGON B – ILLES 5, 6A I 8._PROPOSANT DONAR COMPTE 

 
Núm. de referència : X2020013276     
Núm. expedient: UPL12020000006 

 
 
Vist que la Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2020 va 
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Pla 
Parcial sector les Fonts Polígon B – Illes 5, 6A i 8, redactada pels serveis tècnics 
municipals, en data juliol de 2020. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE de l’aprovació inicial per part de la Junta de Govern Local en sessió 
celebrada el dia 9 de juliol de 2020 de l’aprovació inicial de la modificació puntual del 
Pla Parcial sector les Fonts Polígon B – Illes 5, 6A i 8, redactada pels serveis tècnics 
municipals, en data juliol de 2020. 
 
 
Intervé el Sr Güell. Es tracte de donar compte de l’acord pres en Junta de Govern de 
de data 9 de juliol, en què es modifica en un metre i mig de profunditat en uns 
aparcaments en planta subterrània d’habitatges. També es modifica la tipologia 
constructiva que determina el Pla Parcial permeten els cossos volats (terrasses i 
balcons). Així com també, modifica de com han de ser les teulades perquè d’aquesta 
manera s’ajusta a la tipologia constructiva de la zona i ens permet també posar 
plaques solar modificant l’orientació. I finalment, una última modificació d’una propietat 
de l’Ajuntament d’Olot on el Pla Parcial va considerar que havia d’anar-hi un edifici 
triangular mitjançant un concurs arquitectònic. Vista la dificultat constructiva i dels 
aprofitament dels espais envers un edifici triangular, s’ha alliberat aquesta necessitat 
de ser un edifici triangular i que hagi de ser mitjançant un concurs d'arquitectes.  Sinó 
que en aquest cas el que farem és valorar la proposta arquitectònica i també la 
proposta econòmica. Un cop aprovada definitivament aquesta modificació puntual i 
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aquest Pla Parcial seria posar a subhasta aquesta parcel·la amb el mateix objectiu 
anterior. 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

25.1. - ORDENANÇA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA MODIFICACIÓ 
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ: VEHICLES DE MOBILITAT 

PERSONAL. 
 
 
Núm. de referència : X2020025201     
Núm. expedient: SG032020000003 

 
I.- En els darrers temps hi ha hagut una ràpida proliferació del denominats “vehicles de 
mobilitat personal” (VMP) que ha fet necessari aclarir diversos conceptes vinculats a 
aquesta mena de vehicles, tant pel que fa a la seva definició i característiques, com pel 
que fa a les normes de circulació que les ho són aplicables. 
 
A l’espera de la modificació del Reglament general de vehicles, la Direcció General de 
Trànsit ha dictat la Instrucció 2019/S-149 TV-108, en la que es marquen unes pautes 
per tal que els municipis puguin, en el marc de les seves competències, regular la 
circulació dels vehicles VMP en el seu terme municipal. 
 
II.- En aquesta modificació també es vol aprofitar per establir una regulació més 
acurada de la bicicleta en l’espai urbà de la nostra ciutat; alhora que donar rellevància 
a l’aposta de l’Ajuntament d’Olot per l’ús de la bicicleta, com a mode de transport 
eficient, no contaminat i saludable. 
 
III.- Els municipis poden exercir competències en matèria de trànsit, d’estacionament 
de vehicles i de mobilitat en el termes que els hi reconegui la legislació de l’Estat i de 
les Comunitats Autònomes, tal i com assenyalen els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985, 
de 2 d’abril i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.  
 
En el marc de la legislació estatal, el Reial decret legislatiu 339/1990, de 2 de març, en 
el seu article 7, atribueix als municipis les competències d’ordenació i control del trànsit 
en les vies urbanes de la seva titularitat. Així mateix, se’ls hi reconeix la potestat de 
regulació, mitjançant Ordenança Municipal de Circulació, dels usos de les vies 
urbanes, fent compatible l‘equitativa distribució dels aparcaments entre tots els 
usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús peatonal dels carrers. 
 
L’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes competències i en sessió plenària de data 28 
d’octubre de 2010, va aprovar una Ordenança Municipal de Circulació, que fou 
publicada en el BOP de Girona, núm. 11, de 18 de gener de 2011, i posteriorment 
modificada per diversos acords del ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessions de 28 de 
juny de 2012 (BOP, núm. 177, de 13 de setembre de 2012); de 25 de juliol de 2013 
(BOP, núm. 149, de 5 d’agost de 2013); de 29 de gener de 2015 (BOP, núm. 71, de 14 
d’abril de 2015); i de 30 d’abril de 2015 (BOP, núm. 147, de 31 de juliol de 2015). 
 
Aquestes nombroses modificacions justifiquen la necessita d’un text refós. La  refosa 
en un únic text de l’Ordenança de circulació original i de les seves posteriors 
modificacions respon a una voluntat de l’Ajuntament d’Olot de respectar els principis 
de simplicitat, claredat i transparència que han de regir les actuacions de les 
administracions públiques 
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IV.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del 
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la 
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l’Ordenança municipal de circulació, 
que a continuació es detallen: 
 
I.- Modificar l’article 48 que queda amb el següent redactat:  
 
1.- Les persones que portin una bicicleta tenen la consideració de conductors i, en 
conseqüència, els hi és d’aplicació la normativa sectorial de trànsit.  
 
2.- Els conductors de bicicletes menors de 16 anys han de portar casc de protecció 
homologat. És recomanable el seu ús per a la resta de conductors. 
 
3.- Les bicicletes hauran de circular per la calçada i preferentment pels “carril 
bici/VMP”, a una velocitat màxima de 30 km/h., excepte en el casos que es descriuen 
a continuació: 
 
a).- Les bicicletes podran circular per les voreres quan l'amplada útil lliure d'obstacles i 
arbrat sigui superior a 2m, així com per passeigs i altres espais habilitats pels vianants 
únicament quan la circulació es desenvolupi per persones adultes que acompanyin 
als/les ciclistes menors de 12 anys.  
 
S’entén per amplada útil lliure d’obstacles i arbrat l’espai de la vorera en el que no hi 
hagi cap impediment físic que afecti a la circulació. Quan no hi hagi aquesta amplada 
útil lliure d’obstacles els ciclistes no podran anar per la vorera i hauran de baixar de la 
bicicleta. 
 
a.1) Quan les bicicletes circulin per la vorera no podran superar la velocitat del pas de 
vianants respectant en tot moment la prioritat d'utilització dels vianants i conduint de 
forma responsable deixant 1m de separació en cas de realitzar avançaments o 
creuaments amb vianant o altres bicicletes. 
 
a.2) En el cas de que la vorera tingui una ocupació alta de vianants i no es pugui 
garantir una separació de 1m respecte als altres usuaris no es podrà utilitzar circular 
amb bicicleta. 
  
b).- En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat 
invertida es permesa la circulació de les bicicletes amb les següents condicions:  
 
b.1) Quan el trànsit estigui obert poden circular en el sentit del trànsit com a màxim a la 
velocitat estipulada o en sentit contrari al trànsit com a màxim a la velocitat dels 
vianants, deixant sempre prioritat als vianants i als vehicles que van en el sentit de la 
marxa. 
  
b.2) Quan el trànsit estigui restringit poden circular en ambdós sentits a la velocitat 
màxima dels vianants deixant-los sempre prioritat. 
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b.3) En tots els casos la circulació de les bicicletes ha d’adequar-se, especialment pel 
que fa a la velocitat, a les condicions que es donin en cada moment a la via, en atenció 
a quina sigui la densitat de vianants i sempre tenint com a referència la velocitat del 
“pas de persona”. En aquestes cal circular com a  mínim 1m respecte a la línia de la 
façana i el més a prop possible del centre de la via.  
  
c).- Les bicicletes no podran circular pel nucli antic els dies de mercats i fires ni els dies 
en què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració de gent. Als 
efectes expressats en aquest article, s’entén que hi ha aglomeració quan no sigui 
possible conservar un metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi 
circulen, o en circular en línia recta cinc metres de manera continuada. 
  
d).- En els parcs públics les bicicletes circularan pels camins o carril bici/VMP.  Les 
bicicletes no podran circular per les zones enjardinades ni per la gespa. Aniran a la 
velocitat del vianant i, en qualsevol cas, els vianants gaudiran de preferència. Hauran 
de prendre especial precaució en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o 
d’aglomeració. 
 
4.- Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor: 
 
a. Quan circulin per un “carril bici/VMP”, pas per ciclistes o voral degudament autoritzat 
per a l’ús exclusiu de conductors de bicicletes. 
b. Quan per entrar en una altra via el vehicle a motor giri a dreta o esquerra, en els 
supòsits permesos, i hi hagi un ciclista a prop. 
c. Quan els conductors de bicicletes circulin en grup, essent considerades com a una 
única unitat mòbil. 
 
Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que travessin el 
“carril bici/VMP”. 
 
5.- La circulació en paral·lel de més de dues bicicletes no és permesa. En les vies amb 
diverses calçades, circularan pels laterals. 
 
6.- Les bicicletes s’han d’estacionar preferentment als llocs habilitats, deixant en tots 
els casos un espai lliure pel pas dels vianants. Resta prohibit lligar-les als arbres, 
semàfors, bancs, papereres o qualsevol altre mobiliari urbà o a davant de zones on hi 
hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada en horari dedicat a l’activitat, en 
zones d’estacionament per a persones amb discapacitat i qualsevol altre zona 
d’estacionament prohibit definides per aquesta ordenança. 
 
Els estacionaments de bicicletes i de vehicles VMP situats a la via pública queden 
única i exclusivament reservats per estacionar aquests tipus de vehicles.   
 
7.- Les bicicletes hauran de tenir un sistema adequat de frenada que actuï sobre les 
rodes davanteres i posteriors i un timbre per poder avisar, si s’escau, de la seva 
presència. 
 
Les bicicletes per circular de nit hauran de disposar, al davant, de llum blanca de 
posició, i al darrere, de llum vermella de posició  i d’un catadiòptric vermell, no 
triangular. 
 
8.- La bicicleta no podrà estar ocupada per un número de persones superior al que per 
construcció pugui transportar. Els conductors/es majors d'edat poden transportar 
persones, sempre i quan aquestes s'acomodin en un dispositiu homologat, d'acord 
amb les limitacions d'ús i circulin amb cascs homologats. 



Mod. ACTS_DPTR 

Les bicicletes poden transportar persones i/o càrrega - animals o mercaderies -, 
utilitzant remolcs, semiremolcs, semi bicis o altres elements degudament homologats i 
quan la persona conductora sigui major de 16 anys. 
 
II.- Introduir un nou capítol 25 relatiu als vehicle de mobilitat personal amb el següent 
redactat: 
 
“CAPÍTOL 25:  VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP) 
 
Article 57.-  
 
1.- Aquesta ordenança pren com a definició de vehicle de mobilitat personal la mateixa 
que recull  la Instrucció del Ministeri de l'Interior 2019/S-149TV-108 que es transcriu a 
continuació: 
 
Vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i propulsat exclusivament per 
motors elèctrics que puguin proporcionar al vehicle una velocitat màxima de disseny 
compresa entre 6 i 25 km/h. 
Només poden estar equipats amb seient si estan dotats de sistema d'autoequilibrat. 
Queden exclosos d'aquesta consideració: 
 - Vehicles sense sistema d'autoequilibrat i amb seient 
 - Vehicles concebuts per la competició 
 - Vehicles per persones amb mobilitat reduïda. 
 - Vehicles amb tensió de treball superior a 100CC o 240 VAC. 
 - Vehicles inclosos en l'àmbit del Reglament (UE) N2 168/2013 
També queden exclosos d'aquesta consideració les bicicletes elèctriques que es 
defineixen com a bicicletes amb pedals amb pedalada assistida equipades amb un 
motor elèctric auxiliar de potència nominal continua màxima inferior o igual a 250w la 
potència de la qual disminuirà progressivament i que finalment s'interrompi abans de 
que la velocitat del vehicle arribi a 25km/h. 
 
2.- Els ginys que no sobrepassin la velocitat de 6 km/h tenen la consideració de 
joguets. 
  
Article 58.-  
1.- Les persones que portin un VMP tenen la consideració de conductors i, en 
conseqüència, els hi és d’aplicació la normativa sectorial de trànsit.  
  
2.- L’edat mínima per circular en VMP per les vies urbanes d’Olot es fixa en 16 anys. 
Els menors de 16 anys només podran fer ús de vehicles de mobilitat personal, quan 
aquests resultin adequats a la seva edat, alçada i pes, fora de les zones de circulació, 
en espais tancats al trànsit, i acompanyats i sota la responsabilitat d'un adult.  
 
Article 59.- 
1.- La conducció de VMP no exigeix autorització administrativa ni assegurança 
obligatòria. 
  
2.- Els conductors de VMP han de portar casc de protecció homologat. 
  
3.- El vehicles VMP han de portar llum blanca al davant i llum vermella darrere. 
Aquests vehicles en cap cas poden circular de nit o en situacions d’escassa visibilitat si 
no disposen d’enllumenat. En circulació nocturna o en situacions d’escassa visibilitat 
els conductors de VMP han de portar peces de roba o elements reflectants que 
permetin ser vistos per la resta de conductors. 
   



Mod. ACTS_DPTR 

Article 60.- 
1.- Els vehicles VMP només poden circular pels carrers de velocitat limitada a 30 km/h.  
 
2.- En cas d'existir, els VMP han de circular obligatòriament pels “carril bici/VMP”. 
Quan els "carril bici/VMP" estigui situat sobre la vorera les normes d'utilització seran 
les mateixes que les vies on la velocitat màxima permesa sigui superior a 30km/h. 
  
3.- En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de prioritat 
invertida es permesa la circulació dels VMP amb les següents condicions:  
 
a) Quan el trànsit estigui obert poden circular en el sentit del trànsit a la velocitat 
estipulada o en sentit contrari al trànsit a la velocitat màxima de la dels vianants, 
deixant sempre prioritat als vianants i als vehicles que van en el sentit de la marxa. 
 
b) Quan el trànsit estigui restringit poden circular en ambdós sentits a la velocitat 
màxima dels vianants deixant-los sempre prioritat. 
 
c) En tots els casos la circulació dels VMP ha d’adequar-se, especialment pel que fa a 
la velocitat, a les condicions que en donin en cada moment a la via, en atenció a quina 
sigui la densitat de vianants i sempre tenint com a referència la velocitat del “pas de 
persona”. En aquestes cal circular com a  mínim 1m respecte a la línia de la façana i el 
més a prop possible del centre del carril.  
  
4.- Els VMP no podran circular pel barri antic els dies de mercats i fires ni els dies en 
què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració de gent. Als 
efectes expressats en aquest article, s’entén que hi ha aglomeració quan no sigui 
possible conservar un metre de distància entre el vehicle VMP i els vianants que hi 
circulen, o en circular en línia recta cinc metres de manera continuada. 
  
5.- En els parcs públics els VMP circularan pels camins o pel carril bici/VMP. Els VPM 
no podran circular per les zones enjardinades ni per la gespa. Aniran a la velocitat 
normal d’un vianant i, en qualsevol cas, els vianants gaudiran de preferència. Hauran 
de prendre especial precaució en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o 
d’aglomeració. 
 
6.- Els conductors de VMP tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor: 
 
a. Quan circulin per un “carril bici/VMP” o voral degudament autoritzat per a l’ús 
exclusiu de conductors de VMP. 
b. Quan per entrar en una altra via el vehicle a motor giri a dreta o esquerra, en els 
supòsits permesos, i hi hagi un VMP a prop. 
 
Els conductors de VMP hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que 
travessin el “carril bici/VMP”. 
 
7.- La circulació en paral·lel de més de dos VMP no és permesa. En les vies amb 
diverses calçades, circularan pels laterals. 
 
Article 61.-  
Els VMP han d’estacionar preferentment als llocs habilitats per a l’estacionament de 
bicicletes i de vehicles VMP, deixant en tots els casos un espai lliure pel pas dels 
vianants. Resta prohibit lligar els vehicles VMP als arbres, semàfors, bancs, papereres 
o qualsevol altre mobiliari urbà o a davant de zones on hi hagi reserva de càrrega i 
descàrrega en la calçada en horari dedicat a l’activitat, en zones d’estacionament per a 
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persones amb discapacitat i qualsevol altre zona d’estacionament prohibit definides 
per aquesta ordenança. 
 
Els estacionaments de bicicletes i de vehicles VMP situats a la via pública queden 
única i exclusivament reservats per estacionar aquests tipus de vehicles.   
 
III.- Renumerar el capítol referent a procediment, que passarà a ser el Capítol 26, així 
com els articles que l’integren. Aquest capítol quedarà numerat de la següent manera: 
 
“CAPÍTOL 26:  PROCEDIMENT. 
 
L’article 57 passarà a ser l’article 62 
L’article 58 passarà a ser l’article 63 
L’article 59 passarà a ser l’article 64” 
 
 IV.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta a l’article 48 i 
als nous articles de l’Ordenança municipal de circulació, relatiu als vehicle de mobilitat 
personal, que quedarà amb el següent redactat:  
  
  

48.2 Circular amb una bicicleta sense casc un menor de 16 anys 80 € LL 

48.3 Circular a una velocitat superior als 30 Km/h 80 € LL 

48.3.a 
Circular amb bicicleta per les voreres quan l'amplada útil lliure d'obstacles 
i arbrat sigui inferior a 2m. o quan sigui superior a 2m. no acompanyin a 
ciclistes menors de 12 anys.  

80 € LL 

48.3.a.1 

Circular amb bicicleta per la vorera superant  la velocitat del pas de 
vianants, no respectant la prioritat dels vianants o conduint de forma 
irresponsable no deixant 1m de separació en avançaments o creuaments 
amb vianant o altres bicicletes. 

80 € LL 

48.3.a.2 
Circular amb bicicleta per una vorera que tingui una ocupació alta de 
vianants i no es pugui garantir una separació de 1m respecte als altres 
usuaris. 

80 € LL 

48.3.b.1 

En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de 
prioritat invertida, quan el trànsit estigui obert, circular amb bicicleta a 
velocitat superior de l’estipulada o, en sentit contrari al trànsit, velocitat 
superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants i als vehicles 
que van en el sentit de la marxa. 

80 € LL 

48.3.b.2 
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de 
prioritat invertida, quan el trànsit estigui restringit, circular amb bicicleta a 
velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants. 

80 € LL 

48.3.b.3 

En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de 
prioritat invertida, circular  amb bicicleta sense adequar-se, especialment 
pel que fa a la velocitat, a les condicions que es donin en cada moment a 
la via, en atenció a quina sigui la densitat de vianants i sempre tenint com 
a referència la velocitat del “pas de persona”; o circular a menys d’1m 
respecte a la línia de la façana.  

80 € LL 

48.3.c 
Circular amb bicicletes pel nucli antic en dies de mercats i fires o en dies 
en què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració 
de gent.  

80 € LL 

48.3.d 

Circular amb bicicleta fora dels camins o del carril bici/VMP, en els parcs 
públics, per zones enjardinades o per la gespa; o anar a velocitat superior 
a la dels vianants, no respectar la seva preferència o no prendre 
precaucions en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o 

80 € LL 



Mod. ACTS_DPTR 

d’aglomeració. 

48.4 Sección 1.01 Circular amb bicicleta i no respectar la preferència de 
pas dels vianants que travessin el bici carril 

80 € LL 

48.5 Sección 1.02 Circular més de dues bicicletes en paral·lel o circular 
per una calçada no lateral en vies amb diverses calçades. 

80 € LL 

48.6 

Sección 1.03 Estacionar una bicicleta de manera que destorbi el pas 
de vianants, o fer-ho lligant la bicicleta a arbres, senyals, semàfors, 
faroles, bancs o altres elements de mobiliari urbà o davant de zona 
de càrrega i descàrrega  en horari dedicat a aquesta activitat, o en 
zones d’estacionament reservades a persones amb discapacitat o en 
d’altres zones d’estacionament prohibit definides en aquesta 
ordenança; o estacionar un vehicle no autoritzat en una zona 
d’estacionament de bicicletes. 

80 € LL 

48.7 

Sección 1.04 Circular amb una bicicleta sense tenir un sistema 
adequat de frenada que actuï sobre les rodes, o sense portar 
instal·lat un timbre eficaç; o circular amb una bicicleta durant la nit 
sense llum blanca de posició en la part davantera o llum vermell i 
catadiòptric no triangular en la part posterior, o portar-los apagats. 

80 € LL 

48.8 

Circular amb bicicleta un número de persones superior al que per 
construcció pugui transportar; o circular en bicicleta transportant persones 
sense utilitzar dispositius homologats i casc; o circular amb bicicleta 
transportant persones i/o càrrega, utilitzant remolcs, semiremolcs, semi 
bicis o altres elements no homologats o quan la persona conductora sigui 
menor de 16 anys. 

80 € LL 

57.1 Circular amb un vehicle VMP més d’una persona. 80 € LL 

58.2 
Circular amb un vehicle VMP essent menor de 16 anys, quan el vehicle no 
resulti adequat a la seva edat, alçada i pes, o circuli fora de les zones de 
circulació, en espais tancats al trànsit, o no estigui acompanyat d'un adult.  

80 € LL 

59.2. Circular amb un vehicle VPM sense casc homologat. 80 € LL 

59.3 
Circular amb un vehicle VPM que no disposi d’enllumenat (llum blanca al 
davant i llum vermella darrere) o circular, de nit o en situacions d’escassa 
visibilitat, sense portar peces de roba o elements reflectants. 

80 € LL 

60.1 
Circular amb un vehicle VPM per una via no autoritzada (vies de velocitat 
superior als 30Km/h) 

80 € LL 

60.2 
No circular amb un vehicle VPM pel “carril bici/VMP” en aquelles vies que 
en disposin  

80 € LL 

60.3.a 

En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de 
prioritat invertida, quan el trànsit estigui obert, circular amb VMP a 
velocitat superior a l’estipulada o, en sentit contrari al trànsit, a la velocitat 
superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants i als vehicles 
que van en el sentit de la marxa. 

80 € LL 

60.3.b 
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de 
prioritat invertida, quan el trànsit estigui restringit,  circular amb VMP a 
velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants. 

80 € LL 

60.3.c 

En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de 
prioritat invertida, circular amb VMP sense adequar-se, especialment pel 
que fa a la velocitat, a les condicions que es donin en cada moment a la 
via, en atenció a quina sigui la densitat de vianants i sempre tenint com a 

80 € LL 
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referència la velocitat del “pas de persona”; o circular a menys d’1m 
respecte a la línia de la façana.  

60.4 
Circular amb VMP pel nucli antic en dies de mercats i fires o en dies en 
què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració de 
gent.  

80 € LL 

60.5 

Circular amb VMP fora dels camins o del carril bici/VMP, en els parcs 
públics, per zones enjardinades o per la gespa; o anar a velocitat superior 
a la dels vianants, no respectar la seva preferència o no prendre 
precaucions en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o 
d’aglomeració. 

80 € LL 

60.6 Sección 1.05 Circular amb VMP i no respectar la preferència de pas 
dels vianants que travessin el bici carril 

80 € LL 

60.7 Sección 1.06 Circular més de dos VMP en paral·lel o circular per una 
calçada no lateral en vies amb diverses calçades. 

80 € LL 

61 

Sección 1.07 Estacionar un vehicle VMP de manera que destorbi el 
pas de vianants, o fer-ho lligant el VMP a arbres, senyals, semàfors, 
faroles, bancs o altres elements de mobiliari urbà o davant de zona 
de càrrega i descàrrega  en horari dedicat a aquesta activitat, o en 
zones d’estacionament reservades a persones amb discapacitat o en 
d’altres zones d’estacionament prohibit definides en aquesta 
ordenança; o estacionar un vehicle no autoritzat en una zona 
d’estacionament de vehicles VMP. 

80 € LL 

  
  
 V.- Modificar la denominació de “carril bici” o “bicicarril” per “carril bici/VMP” en tota 
l’Ordenança municipal de circulació.  
  
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació de l’Ordenança municipal de circulació, mitjançant la publicació del 
corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita 
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquestes modificacions de 
l’Ordenança municipal de circulació al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en 
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
el text de l’ordenança. 
 
Cinquè.- La publicació assenyalada en l’acord anterior es realitzarà en un text refós 
que integrarà l’Ordenança Municipal de Circulació aprovada pel ple en sessió de 28 
d’octubre de 2010 (BOP núm. núm. 11, de 18 de gener de 2011); les posteriors 
modificacions aprovades per acords del ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessions de 28 
de juny de 2012 (BOP, núm. 177, de 13 de setembre de 2012); de 25 de juliol de 2013 
(BOP, núm. 149, de 5 d’agost de 2013); de 29 de gener de 2015 (BOP, núm. 71, de 14 
d’abril de 2015); i de 30 d’abril de 2015 (BOP, núm. 147, de 31 de juliol de 2015); i 
aquesta cinquena modificació. 
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Intervé el Sr. Güell. Amb la modificació d’aquesta ordenança es pretén incentivar l'ús 
de la bicicleta i també dels vehicles VMP. D’una banda hem creat tots aquests 
instruments de caràcter normatiu i de caràcter jurídic per facilitar que la gent utilitzi 
aquests instruments. D’altra banda a través d’Olot pedala es tractarà d’acompanyar a 
la gent utilitzar les bicicletes i els VMP. D’entrada tots els aspectes que afecta a les 
bicicletes també afecta als vehicles VMP. Però, hi ha dues diferencies. En el cas dels 
vehicles VMP, la utilització del casc serà sempre obligatòria. I aquets només podran 
circular per les vies amb màxima 30 quilòmetres per hora per temes de seguretat. No 
per la vorera. Per tant serà molt important, d’ordenar les diferents zones d’Olot segons 
la velocitat que s’hi podrà anar. Això és un treball que farem a partir de setembre. 
La qüestió més significativa tant per bicicletes com per vehicles BPM serà que en 
zones de prioritat invertida se’ls permetrà anar en doble sentit per totes les vies. 
Actualment, les bicicletes havien de seguir la normativa dels vehicles de motor,  però a 
partir de l’aprovació d'aquesta ordenança i que les zones estiguin correctament 
senyalitzades, podran anar en dos sentits però tots els carrers. Tant, si la circulació 
dels vehicles de motor està oberta com si la circulació dels vehicles de motor està 
tancada. Però si a circulació de vehicles de motor és tancada hi ha una limitació de 
velocitat. Aquests vehicles hauran d’anar a velocitat de persona. 
Les bicicletes podran anar per la vorera només quan aquesta faci més de dos metres, 
lliure d’obstacles i siguin menor de 12 anys acompanyats per un major. 
Obligació de l’ús del casc en menors de 16 anys i recomanació en majors. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens sembla bé, és un primer pas per començar a posar ordre 
però ens falta arribar a setembre perquè aquesta ordenança vagi acompanyada 
d’aquesta organització de les zones de la ciutat. S’ha pensat en fer campanyes de 
difusió d’aquesta nova normativa que hi haurà a la ciutat d’Olot? 
Si volem utilitzar la bicicleta fem-ho per la calçada  i si és perillós pels menors siguem 
ambiciosos i traiem cotxes de la calçada. Posem carrils provisionals i quan arribem a 
un consens quan a Olot pedala els fem de forma definitiva. 
 
Intervé el Sr. Guix. És un document que feia falta a la ciutat. 
No veiem clar que al c. Major o en zones peatonals de doble sentit es pugui anar amb 
bicicleta creiem que s’hauria de buscar rutes alternatives per respectar al màxim als 
vianants. Dit, això si que tenim un problema actualment a la nostra ciutat donat que hi 
ha molts joves amb bicicleta a gran velocitat per les voreres. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Recordin que vam fer una moció el Ple passat demanant uns 
carrils provisionals que travessessin Olot. La falta que ens farien ara per aplicar 
l’ordenança immediatament. Justament aquesta provisionalitat que demanàvem era 
per donar pas aquesta mobilitat. Ara mateix tindríem els carrils pintats i l’ordenança. 
En quan a l’ordenança, tampoc veiem que les bicicletes hagin d’anar per la vorera, ni 
que siguin menors de 12 anys, perquè han d’anar acompanyats. 
Votarem a favor però esperem que l’Olot pedala, pedali molt ràpid perquè necessitem 
carrils amb una mobilitat alternativa Olot 
 
Intervé el Sr. Güell. El tema de no aprovar de manera conjunta l’ordenança i l’Olot 
Pedala és perquè de manera natural cadascuna tenen uns terminis i ritmes 
d’aprovació diferent. Aquesta ordenança és una aprovació inicial, s’han de presentar 
al·legacions, ha d’haver-hi una aprovació definitiva, etc. Vam considerar que era 
important començar a donar sortida a l’ordenança. Molt provablement a través del 
procés participatiu de l’Olot pedala tornarem a modificar l’ordenança perquè la gent 
ens haurà fet aportacions molt interessants. Fins que no tinguem un xarxa de carrils 
bici important per tota la ciutat, creiem que és un element que pot incentivar a l’ús de la 
bicicleta en voreres majors de 2 metres. 
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Pel que fa al respecte vianants i al doble sentit de circulació, si no permetem mai l’ús 
del doble sentit amb bicicleta ma podrem fer pedagogia de com s’ha de circular en 
doble sentit. 
Pel que fa a la difusió, a més de fer-ne difusió dels mitjans tradicionals estem pensant 
en poder-ho treballar directament en els centres educatius i poder-ho fer amb les 
AMIPES encara tindrà molta més productivitat. 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova  amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 

26.1. - APROVAR LES DUES FESTES LOCALS DE LA CIUTAT D'OLOT PER A 
L'ANY 2021 

 
Núm. de referència : X2020024393     
Núm. expedient: RH182020000003 

 
 
 
Vista la petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya relativa a l’assignació de les Festes Locals per a l’any 2021, consultats 
els agents socials que figuren en el present expedient, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el President de la Comissió Informativa del Ple, 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
APROVAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2021 pels dies: 
 

• DIMARTS 7 DE SETEMBRE DE 2021. 
 

• DIMECRES 8 DE SETEMBRE DE 2021.  
 
 
Intervé el Sr. Arbós. L’any que ve el dia 8 de la Mare de Déu cau en dimecres i  feta la 
consulta a les entitats,  majoritàriament estaven a favor que els dies 7 i 8 fossin els 
dies de festes locals. 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova  per unanimitat. 
 
 

27.1. - MOCIÓ DE SANITÀRIES EN LLUITA PER UNA ÚNICA SANITAT 100% 
PÚBLICA I UN  ÚNIC CONVENI 

 
 
Núm. de referència : X2020025195     
Núm. expedient: SG022020000016 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS: 

 

A Catalunya, el 2010 es va retallar en més de 1500 milions d’euros el pressupost del 
Departament de Salut i es va abaixar un 5% el sou del personal sanitari. Les 
retallades de governs anteriors es van veure agreujades per les reduccions en el 
pressupost en Sanitat per part dels diferents governs de l’Estat Espanyol. El 2012 es 
va implantar el copagament i la inversió va disminuir un 6%. Durant els anys següents 
aquestes retallades no es van revertir. Un informe de la Federació d’Associacions per 
la defensa de la Sanitat Pública estima que el sistema sanitari va reduir des del 
2009 entre 15.000 i 
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21.000 milions d’euros el pressupost. 

 
Les conseqüències d’aquestes retallades encara s’arrosseguen: menys personal i 
menys recursos. A Catalunya s’han perdut uns 1020 llits d’aguts i 780 de 
sociosanitaris. A l’atenció primària, més de 1000 professionals menys. Aquesta 
situació de mancança de recursos i de forta precarització laboral ha estat present a 
l’hora de fer front a la crisi sanitària provocada per la Covid-19. 

 
Així, des que les lluites per la sanitat pública van néixer l’any 2012 amb les tancades 
a diferents centres, no parem de demanar el mateix, més recursos per a la sanitat i 
una sanitat 100% pública. Una sanitat i un únic conveni, igual per a tothom. En 
aquests anys de mobilitzacions, hem acumulat un bon nombre de reclamacions 
concretes, tant des del personal sanitari com des del moviment social i veïnal i els 
col·lectius en defensa de la sanitat pública, les quals no es faran efectives si no 
s’aborda un important increment pressupostari en l’àmbit del Departament de Salut i 
l’inici d’un canvi de model sanitari. 

 
Es per totes aquestes raons exposades que Sanitàries en Lluita presenta davant del 
Consell Plenari l’adopció dels següents acords: 

 
Primer: Instar al govern de la Generalitat de Catalunya i a les forces polítiques 
representades al Parlament de Catalunya per què aprovin un increment 
pressupostari dràstic en Salut per garantir el compliment dels compromisos 
d’inversions. 

 
Segon: Instar al Departament de Salut a elaborar un pla de xoc per reduir 
dràsticament les llistes d’espera de les atencions que s’han vist alterades per la 
gestió de la crisi sanitària de la Covid-19. 

 
Tercer : instar al Departament de Salut perquè garanteixi EPIs en condicions i 
proves PCR o serològiques per a totes les treballadores i que es depurin 
responsabilitats per la desprotecció amb la que ha hagut de treballar el personal 
durant la pandèmia. 

 
Quart: instar al govern de Catalunya perquè faci efectiva la recuperació del 5% 
retallat el 2010. 

 
Cinquè: instar al Departament de Salut a crear una mesa de negociació entre el 
Departament de Salut i Sanitàries en Lluita, amb l’objectiu d’encarar un full de ruta 
per bastir un canvi de model i avançar cap a un únic sistema sanitari públic i , en 
conseqüència, un únic conveni laboral digne per a totes les professionals. 
 

Sisè: Instar al departament de salut a creat taules de negociació per temes de cada 
territori. 

 
Setè: Engegar la taula de treball que es va aprovar crear en una anterior moció 
presentada per la Cup (millora del funcionament del servei d’Urgències de l’hospital 
d’Olot i comarcal de la Garrotxa). 
 
Vuitè: Instar a la Generalitat de Catalunya a iniciar els tràmits oportuns per tal que la 
moció aprovada al parlament el 2019 en favor de treballar cap a un servei de 
transport sanitari de gestió previsió i titularitat 100%pública es pugi dur a terme com 
abans millor. 
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Intervé el Sr. Picart. Explica el contingut de la moció presentada per Sanitàries en 
Lluita. 
 
Intervé el Sr. Riera. Ens agrada molt aquesta moció perquè va en la nostra línia en 
quan als dret bàsics i fonamentals. Un d’aquets és la sanitat que ha de ser 100% 
pública amb un conveni únic per a tots els treballadors i treballadores. Retallar en 
sanitat porta unes conseqüències que ara estem vivint. Aquesta pandèmia serà un 
abans i un després per entendre que aquets erros no s’han de cometre mai més.  
Quan es parla d’Educació o Sanitat en aquest cas sentirem que privatitzar és 
professionalitzar. El fet de tenir part dels serveis hospitalaris en mans privades 
comporta que els treballadors i treballadores infravalorats. A Olot, tenim un clar 
exemple amb els serveis tècnics de radiologia, on hi ha treballadors i treballadores que 
tenen contracte d’auxiliar d’infermeria. També o podem extrapolar al servei 
d’ambulàncies, on els tècnics d’emergències amb un clar coneixement tècnic i 
professional són considerats com transportistes. I això es preocupa. Està demostrat 
que el fet de privatitzar no comporta millores sinó al contrari, comporta una manca de 
control i empobriment dels nostres professionals. Tenir una sanitat 100% pública vol 
dir control més directe, centrar els recursos econòmics únicament a la curació. És a 
dir, no va destinat a un benefici privat per obtenir uns excedents de diners que generen 
riquesa. Sinó que la riquesa és la salut col·lectiva al llarg de la vida d’una persona. 
En aquest sentit, doncs creiem que els treballadores del món sanitari necessiten un 
reconeixement en forma de categories professionals adequats i condicions laborals. 
I això no només afecta Hospitals sinó també als centres d ‘atenció primària, les 
residències, els CRAES,  els serveis d'ambulàncies, etc. 
Animem a tot el personal de l’àmbit sanitari a que continuïn en aquesta lluita que 
reclamin els seus drets perquè segur  que ens aportaran a  una millor sanitat.  
 
Intervé la Sra. Alegre. Votarem a favor perquè estem i estarem sempre a favor de 
recuperar serveis i pressupost per a la sanitat pública. Estem d'acord amb tots els 
punts de la moció però el quart punt; recuperar el 5% retallat el 2010, se'ns queda una 
mica curt. Si s'hauria d'afegir també recuperar el 16% de retallades que es van fer 
entre el 2011 i el 2015. El 3% llocs de treball sanitaris que es van perdre i que es 
reobrissin el 8% de llits que es van tancar en aquest mateix període.  
 
Intervé el Sr. Granados. Coincidim totalment en l'exposició de motius de la moció i 
voldria només afegir-hi per acabar de contextualitzar.  En el pressupostos de la 
Generalitat de l’any 2020 i que van ser aprovats abans del confinament de la COVID-
19 es recuperava la despesa prèvia a les retallades. Hi havia una inversió en sanitat 
d’uns 900 milions d’euros per millorar les condicions laborals. Per, aquest esforç del 
Govern de la Generalitat ara quedarà curt per un motiu extern com és la crisi de la 
COVID-19. En quan els punts de la moció m’agradaria fer alguna consideració: 
L’esperit dels dos primers punts el comparteix tothom, però  parlar de reduir 
dràsticament o de fer inversions dràstiques és no saber què suposa aplicar aquesta 
paraula dràstica. El tercer punt, parlar de responsabilitat. Aquí m’agafo a unes 
paraules de José Sarmago que diu : “En una pandèmia no hi ha culpables sinó 
víctimes”. Doncs parlar de depurar responsabilitats quan tots plegats hem anat un pas 
enrere és una mica atrevit. En el punt quart, hi estem d’acord però hi falta precisió. 
Nosaltres hi posaríem que se segueixi treballant o posar alguns límits. En el punt 
cinquè, hi trobem a faltar els representants de tots els treballadors/es del sector 
sanitari en aquesta negociació amb el Departament no solament Sanitaris en Lluita. 
Per una acció de responsabilitat si s’avinguessin a retocar alguna d’aquestes 
consideracions hi votaríem a favor, sinó no. 
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Intervé el Sr. Granados.  No entrarem tant en precisar les concrecions de cada punt de 
la moció perquè la majoria de propostes apel·len directament al Departament de Salut 
de la Generalitat de Catalunya. Des de l’Ajuntament, en aquets moments més que mai 
donarem suport a qualsevol mostra de reconeixement i de suport cap a les persones 
que treballen en el món sanitari. 
 
Intervé el Sr. Picar. No podem modificar els punts perquè és una acord a nivell 
nacional. Potser el to no és el correcte, però s'ha d'entendre que els diferents 
col·lectius del  sector sanitari porten molts anys lluitant, abandonats per diferents 
sindicats no combatius sense voler menysprear les instruccions en molts casos a 
través del desgast inconscient però s’ha arribat fins aquí. Sobre el 5% que es queda 
curt, en cap moment he volgut dir que les retallades només vinguessin d'un dels 
Governs que hi va haver-hi. És un acord de mínims a nivell nacional perquè no només 
afecta a la sanitat, sinó també a altres sectors funcionarials. Per acabar, això serveix 
sobretot per personal de residències, centres de salut mental, etc. que han sortit molt 
perjudicades en les privatitzacions. 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova   16 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC i 2 CUP) i 
5 vots en contra (5 ERC). 
 
 
 

28.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC EN SUPORT DE LES ENERGIES 
RENOVABLES I PER LA IMPLANTACIÓ DE CRITERIS D'INTEGRACIÓ 

PAISATGÍSTICA, PROTECCIÓ AGRÍCOLA I D'EQUILIBRI TERRITORIAL AL 
DECRET 16/2019 

 
 

 
Núm. de referència : X2020025199     
Núm. expedient: SG022020000017 

 
La transició energètica té un paper destacat davant els reptes de la crisi climàtica que 
vivim. Des de Catalunya hem de generar estratègies efectives que ens ajudin a assolir 
els objectius sobre energia renovable estipulats per la Unió Europea per al 2030. 
 
Per fer-ho, hem de passar d’un model energètic centralitzat i basat en els estocs de 
combustibles fòssils i no renovables (carbó, petroli, gas i urani), per avançar 
decididament cap a un nou model digitalitzat i basat a captar els fluxos naturals 
d’energia renovable (sol, aigua i vent), on la ciutadania ha de tenir un paper central 
com a productors, gestors i no només com a consumidors d’energia. Un model de 
distribució i equilibri territorial, al servei de les persones, no de l’oligopoli energètic. 
 
És amb aquest objectiu que s’aprova el Decret llei 16/2019, de mesures urgents per a 
l’emergència climàtica i l’impuls a les energies renovables, que s’emmarca en la Llei 
de Canvi Climàtic al Parlament de Catalunya el 2017 i totes les directrius europees al 
respecte, inclosa la Winter Package. 
 
Malgrat el decret, semblava buscava facilitar la transició a la societat cap a les 
energies renovables facilitant-ne els tràmits per la seva implantació, i promovent així el 
lideratge de Catalunya en la reconversió energètica, de facto, ha servit per recuperar 
antics projectes eòlics aturats arran la crisi econòmica del 2008, i també per sumar-ne 
de nous fotovoltaics, als mateixos territoris promoguts pels oligopolis, generant una 
nova situació de desequilibri territorial i malestar per part dels municipis i la ciutadania.  
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Tampoc podem obviar la preocupació de molts ajuntaments, especialment els més 
petits, que s’han vist superats davant l’allau de propostes per la exigència de donar 
respostes en forma d’al·legacions, amb una minsa estructura de personal, sovint no 
especialitzat. El document aprovat doncs, no contempla criteris territorials ni escolta la 
veu dels municipis que reclamen la creació de criteris d’integració paisatgística, que 
protegeixi els espais agraris, i fomenti la participació la seva participació.  
 
Són molts els municipis que reclamen donar valor decisori a les opinions dels 
ajuntaments i no perpetuar una situació d'indefensió on es situen actualment, perquè 
no contempla l’actual decret, la participació dels Ajuntaments en la planificació de la 
implantació d'energies renovables. 
 
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana-AM proposa els 
següents acords:  
 

1- Reiterar l’aposta de l’Ajuntament d’Olot per les energies renovables, com a eina 
fonamental en el canvi energètic, per deixar de dependre de les energies 
d’origen fòssil i nuclear. 

2- Demanem al govern de la Generalitat que fixi el mapa d'energies renovables 

per a cada territori de distribució d’energies renovables en funció de la 

capacitat de producció i consum de cada zona, compensant aquells territoris 

que produeixen més energia renovable de la que consumeixen.  

3- Demanar al govern de la Generalitat la modificació urgent i immediata del 

decret 16/2019, per acabar d’establir i comunicar els criteris socials, 

paisatgístics, mediambientals, agrícoles i d'equilibri territorial, i la paralització de 

totes les tramitacions fins que aquests estiguin aprovats i publicats. 

4- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria 

d’Empresa i Coneixement, que estableixi la participació dels municipis en tots 

els òrgans d'informació i de presa de decisió relativa a la ubicació 

d'instal·lacions energètiques al seu terme municipal. 

5- Demanar al Departament de Territori i Sostenibilitat i a la Conselleria 

d’Empresa i Coneixement, la creació d’un servei de suport tècnic-jurídic per als 

municipis, gratuït, amb la finalitat de facilitar suport tècnic i jurídic durant la 

tramitació de qualsevol projecte d'implantació energètica que considerin que no 

s'ajusta als interessos públics del municipi. 

6- Establir com a base de qualsevol  projecte de renovables al municipi la 

protecció de l’interès públic, els espais agrícoles i l’equilibri territorial. 

L'aprofitament i gestió de l'entorn natural del terme municipal, l'aprofitament 

d'infraestructures  ja existents, la participació dels municipis, la priorització dels 

projectes relacionats amb l'autoconsum davant els oligopolis, la distribució de 

proximitat i en la dinamització del primer sector. 

7- Fer arribar aquest acord al Govern de la Generalitat de Catalunya, al 

Parlament de Catalunya, i a les diferents empreses que han presentat i 

presentin projectes al nostre municipi.  

 
Intervé la Sra. Barnadas. Fa un temps es va aprovar el Decret Llei 16/2019 de 
mesures urgents per a l'emergència climàtica. En aquest sentit,  semblava un bon 
decret però el pas del temps s'ha vist que aquest decret ha estat aprofitat per molts 
oligopolis per tornar a remoure aquell tipus d'instal·lacions eòliques, però també les 
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noves fotovoltaiques en el territori. Instal·lacions molt grans i que fugen una mica de 
qui ha de ser el model territorial de Catalunya. Segurament aquest no és un problema 
de la nostra ciutat i per tant és una moció que la plantegem pensant en els altres 
ajuntaments de la nostra comarca sobretot per solidaritat en tots aquells ajuntaments 
que segurament disposen de molts terrenys agraris o de sòl no urbanitzable on es 
podrien ubicar aquests tipus de grans centrals de generació elèctrica. Per tant,  la 
motivació d'aquesta moció és cada ajuntaments puguin prendre part en la decisió de si 
aquestes instal·lacions s'han d'instal·lar o no en el seu municipi. Perquè tal com 
preveu aquesta llei doncs en aquest moment no preveu que siguin els ajuntaments 
que puguin prendre aquesta decisió. 
 
Intervé la Sra. Roca. En aquest Ple hem parlat que estem en un moment d’emergència 
climàtica i s’ha d’actuar ràpid i sembla que amb aquesta moció s’intenti posar fre. 
Si que queda palès que s’ha perdut el control alhora d'executar espais per posar zones 
d'energies renovables. Ens agrada que els municipis puguin començar a intervenir des 
del món local a l'hora de decidir si volen posar energies renovables o no. Ens 
agafarem amb aquesta part que ens agrada però no volem que suposi un fre a l'hora 
d'establir renovables sinó que ho faciliti. 
 
Intervé el Sr. Guix. Reclamem fa temps que hi hagin més energies renovables. 
Estem d’acord en planificar, en que ha d’haver-hi un mapa i que els ajuntaments 
puguin decidir. Però no estem d’acord que tot això es vagi aturant. 
 
Intervé el Sr. Güell. La necessitat de planificar i definir el model energètic és bàsic. 
Aquí la lluita està a Madrid perquè hi haurà aquesta oligopolis que estant a favor de les 
energies alternatives, però voldran fer-ho amb el seu model. No amb el model que 
defensa aquesta moció. 
El model descentralitzat i de proximitat on la gent pugui decidir i produir la seva 
energia. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Agrair a tothom la voluntat d’aprovar aquesta moció. 
Aquesta moció no permet aturar res al contrari. La decisió de posar unes plaques 
solars en un terreny agrícola o en un sostre d'una superfície comercial és el que vol 
emmarcar aquesta moció. Senzillament fem que el nostre territori tingui una transició 
energètica amb paràmetres ambientals i respectant la integritat del territori i amb 
decisió municipal. 
 
Sotmesa la proposta a votació  s’aprova  per unanimitat. 
 
 

29.1. - PREGUNTA PER ESCRIT XARXA AUTÒNOMA D'ACOLLIDA DE JOVES 
SENSE REFERENTS FAMILIARS 

 
 
Intervé el Sr. Puig. La xarxa autònoma d'acollida de joves sense Referents Familiars 
de la Garrotxa és un espai de la societat civil organitzada per acompanyar els joves 
sense referents familiars que arriben a la Garrotxa. Actualment ens centrem en el 
treball en cases solidàries, ajudant a la integració dels joves després de la seva sortida 
en centres de la Generalitat. Així com també l’acompanyament en el procés 
d’autonomia d’aquests joves.  
 
Posteriorment fórmula les preguntes: 
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Intervé el Sr. Puig. Aquest Ajuntament té algun protocol d’actuació en casos de talls de 
subministrament en habitatges ocupats per persones en risc d’exclusió residencial i en 
situació de vulnerabilitat? 
 
Intervé la Sra. Muñoz. Sí, disposem d'un protocol per garantir el dret d'accés als 
subministraments d'aigua potable, l'electricitat i gas. Tal i com  corresponent a la Llei 
24/2015 del 29 de juliol de mesures urgents per afrontar l'emergència en l'àmbit de 
l'habitatge i la pobresa energètica.  
Anualment, l'Ajuntament formalitza un conveni amb Sorea per garantir l'abastament 
d'aigua en tots aquells nuclis familiars i quan parlo de nuclis familiars que es trobin en 
situació econòmica precària. Quan les empreses subministradores tenen un impagat, 
informen en una primera  carta a la persona o nucli familiar i que disposa de 30 dies 
per tal que ella pugui utilitzar les seves dades personals amb la finalitat de demanar 
als serveis socials informar de la seva situació. Passats aquests 30 dies si no hi ha 
hagut resposta de la persona l'empresa subministradora pot demanar als serveis 
socials un informe per determinar si es tracta d'un nucli en risc d'exclusió. Els Serveis 
Social es poden trobar en varies situacions. Que es disposi de les dades perquè ja 
s’està fent un seguiment d’aquest nucli familiar. Llavors es fa l’informe en un termini 
d'uns quinze dies per enviar-ho a l'empresa.  Que no es disposi de les dades perquè 
no sigui una família en seguiments. En aquest cas,  s’adreça una carta certificada a la 
família per dona-li un termini perquè es presentin als serveis socials i puguin fer 
l'historial. Una vegada l'empresa subministradora ha verificat que el nucli familiar està 
en una situació de risc o d'una situació de pobresa energètica ha de suspendre la 
interrupció del subministrament. Si els Serveis Socials detecten un canvi de la situació 
econòmica en el transcurs dels mesos avisen l'empresa subministradora. També les 
empreses subministradores poden reclamar un altre informe al cap d'un any. 
 
 
Intervé el Sr. Puig. Des de l’Ajuntament s’han col·locat comptadors socials? En quines 
ocasions? Quina relació té aquest ajuntament amb l’empresa que gestiona un servei 
públic com és l’aigua? 
 
Intervé la Sra. Muñoz. Des de l'Ajuntament no hem instal·lat comptadors socials però 
el que sí que fem és facilitar tràmits en nuclis familiars que convisquin menors o que 
necessitin l'energia per temes de salut. En el cas, d’instal·lació de comptadors d’aigua 
per exemple no demanem la documentació que es requereix per la seva instal·lació, 
com pot ser la cèdula d'habitabilitat o un contracte de lloguer. En aquest cas, al tractar-
se  d’una empresa concessionària de l’Ajuntament d’Olot ens és més  fàcil. En el cas 
del subministrament elèctric, però, les companyies no poden instal·lar comptadors per 
motius de seguretat sense la documentació oportuna. 
 
Intervé el Sr. Puig. Degut al cas d’un jove que mai ha migrat sol que es troba en una 
situació de tall de subministraments ocupant en hem donat compte de la problemàtica 
que hi ha a la ciutat, perquè de ben segur no és l’únic. L’Ajuntament té constància de 
quants casos de pobresa energètica hi ha actualment a la ciutat siguin en habitatges 
de lloguer, propietat o ocupats? Quantes famílies es beneficien de la llei 24/2015? 
 
Intervé la Sra. Muñoz. L'Ajuntament tenim ple coneixement de quins són els casos de 
pobresa energètica a través dels informes que emeten els Serveis Socials a les 
empreses subministradores que ho requereixen. 
L’any 2019 a Olot es van redactar 452 informes de pobresa energètica, dels quals 319 
es va poder evitar el  tall de subministres, és a dir que han estat protegits. En el que 
portem d’any s’han realitzat 246 informes de de pobresa energètica dels quals 183 han 
estat protegits. En el cas de les ocupacions irregulars, s’està cometent un delicte 
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d’usurpació d’un be i  en aquest casos l’Ajuntament no pot incentivar la comissió del 
mateix, ni possibles fraus. 
 
Intervé el Sr. Puig Si no es disposa de cap protocol d’actuació com els que tenen 
l’AMB, Barberà del Vallès i Terrassa per posar exemples. Estan disposades a treballar-
ho amb les entitats de l’àmbit de l’habitatge? 
 
Intervé la Sra. Muñoz. Justament aquesta setmana ens vàrem reunir amb la Xarxa i 
també amb un altre grup de suport i vàrem manifestar la nostra predisposició a 
treballar conjuntament i ja vàrem acordar fer  una taula de treball. 
 
Intervé el Sr. Riera. Ens agradaria forma par d’aquesta taula de treball. 
 
 
Intervé el Sr. Puig. I centrar-nos en el cas concret del jove que ja porta més d’un mes 
sense subministraments i que el no actuar pot compartir-li passar-se tot l’estiu, 3 
mesos sense subministraments. Aquest Ajuntament ho permetrà o actuarà amb 
rapidesa abans de l’Agost? Està disposat aquest govern en treballar una mediació 
amb les empreses subministradores per tal de garantir els subministraments? 
Tot seria més fàcil amb un procés de mediació per reclamar un lloguer social. Aquest 
Ajuntament ajudarà el jove en aquesta mediació amb el banc? 
 
Intervé la Sra. Muñoz. No només en aquest cas concret que hem conegut aquesta 
setmana, també hi ha altres casos. Veient la urgència, l’Ajuntament i Serveis Socials ja 
estem treballant de manera urgent per garantir els drets d’aquests joves que es troben 
en aquesta situació. 
 
 

19.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
ZONIFICACIÓ ESCOLAR 
Intervé el Sr. Riera. Qui dissenyarà la zonificació escolar? Creiem que el Consell 
Escolar Municipal seria un bon òrgan per dissenyar un gran pacte de ciutat. 
 
Intervé la Sra. Camps. Des del treball en el Consell Escolar Municipal sortirà una 
proposta i qui ho acaba aprovant  és el departament d'Educació 
 
CASALS D’ESTIU 
Intervé el Sr. Riera. Comparativa inscripcions casals d’estiu envers l’any passat?  Quin 
nombre de beques hi ha hagut? Per quin motiu s’ha reduït l’oferta de tardes senceres? 
El fet que no s'hagi utilitzat la piscina municipal es deu a una qüestió de diners o a un 
aforament limitat pel tema del COVID? 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Es va fer una valoració de l'aforament que ens permetia la 
normativa vinculada amb el  COVID.  Només amb els grups de casals d'estiu esportiu 
ja teníem una gran ocupació d'aquestes instal·lacions. Aleshores ens va semblar molt 
prudent, atendre molt bé els casals esportius i no tenir la resta de casals que farien 
activitats amb aigua. 
 
Intervé la Sra. Camps. Prepararé les dades d’inscripció que em demana i els hi faré 
arribar. Pel que fa a les tardes, seguin les recomanacions del PROCICAT hem limitat 
que un nen pugui fer tardes si ve d’una continuïtat del matí o del dinar. D’aquesta 
manera es manté l’estabilitat dels grups sense introduir cap nen nou al grup si només 
ve a la tarda. 
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BRUTÍCIA ZONA FORTÍ DEL MONTSACOPA 
Intervé el Sr. Riera. Ens preocupa les imatges de brutícia que hem vist de la zona del 
fortí del Montsacopa. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. En un acte d’incivisme ens van arrencar l’estelada. Saben que 
és l’esperit majoritari d’aquesta ciutat i la tornarem a posar. Hem intensificat la neteja 
d’aquesta zona degut a la brutícia causada pel “botellón”. Mencionar , des d’aquí, el 
suport i a la feina feta de les brigades de neteja del SOC.  
Fer una crida perquè aquests actes incívics no ens agraden i tenir respecte cap el 
nostre entorn. 
 
ÚS MASCARETA 
Intervé la Sra. Roca. La Policia Municipal aixeca acta o realitza sancions pel no ús de 
la mascareta a Olot? La proximitat en terrasses tampoc s’acaben de complir, com 
s’actua? 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Hem intentat facilitar el màxim el fet d’ampliar les zones 
d’ocupació de terrasses perquè tinguin prou espai perquè hi hagi aquesta separació de 
seguretat.  
Entenc que tothom està fent un esforç i en tot cas tornar a demanar no abaixar la  
guàrdia en aquest espais. 
 
Intervé la Sra. Camps. És cert que encara hi ha gent que no porta la mascareta. Però 
majoritàriament pel carrer la gent en porta. Un altre aspecte, és la percepció que ve 
donada en grups de gent que estant en terrasses on és complicat prendre un refresc 
amb la mascareta. 
La policia municipal ha fet molts advertiments en l’ús de la mascareta. De moment 
estem en una fase d’advertiment, si fos necessari passaríem en una fase de sanció. 
 
PREINSCRIPCIONS IES GARROTXA 
Intervé la Sra. Roca. Ens ha arribat que uns 20 alumnes amb germans al centre han 
quedat fora de l’IES Garrotxa. 
 
Intervé la Sra. Camps. És un tema de potestat del Departament d'Educació i l’IMEJO 
l'únic paper que hi té és el d’ Oficina Municipal d'Escolarització.  S’hauria de preguntar 
al Departament d'Educació perquè és qui té la potestat.  
 
EXAMENS CARNET CONDUIR 
Intervé la Sra. Roca. No hi ha suficients professors pels exàmens de la DGT i junt amb 
la situació del COVID està provocant que s’estigui acumulant la gent que es vol 
examinar. A les autoescoles preocupa aquest tema. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En som conscients. Hem ofert locals i la nostra plena disposició 
a col·laborar. Ens han dit que no.  Que tenen menys personal per causes de  jubilació i 
no l'han substituït. Esperem que el mes d’agost s’agilitzi alguna cosa. 
 
ESPAIS DEGREDATS 
Intervé el Sr. Guix. La via verda fins a dalt al Montsacopa està molt degradada  i 
encara hi passen alguns cotxes perquè no s’ha obstaculitzat l’accés. També el camí de 
l’Institut al volcà Montscopa està impracticable. Hi ha uns terrenys a Sant Miquel que 
es van adquirir per equipaments el barri està molt deixada de brancada. 
El tema de la casa del burot que es va cremar no està precintat perquè no s’hi pugui 
accedir i tampoc s’està rehabilitant. 
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Ens agradaria que l’eixamplament de voreres del pont del carrer de Zamenhoff se 
seguís fins a l’escola bisaroques. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En aquest moment tenim un llistat preparat  per poder destinar el 
superàvit de l'Ajuntament i que hauria de servir per exemple:  rehabilitar la caseta dels 
burots o el pont d'en Climent. Però a dia d’avui continuem tenint el superàvit bloquejat. 
Són reparacions que no podem fer amb el pressupost actual però sí podríem fer amb 
aquest superàvit. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Referent a la zona Sant Miquel i Montsacopa en prenc nota i 
ens hi posarem. Pel que fa a l’accés a la via verda, és un expedint iniciat i validat. S’hi 
instal·laran pilones extreïbles perquè hi puguin accedir bombers si s’escau. 
 
DURADA DEL PLE 
Intervé el Sr. Granados. Plantejar a la propera Junta de Portaveus si és possible trobar 
alguna fórmula per dur temes de debat  en el Ple que no siguin tant llargs o separar el 
Ple en diverses parts vist la durada que estant tenint darrerament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En parlarem a la propera Junta de Portaveus a veure si podem 
trobar-hi una solució. 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 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 



Mod ACTS_DP06 

 


