ACTA NÚM.9
SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA DE 27 D’AGOST 2020
1A CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 27 d´agost de 2020 es reuneix en sessió telemàtica
d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP BERGA I
VAYREDA, amb objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que
correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs./es : Estanis Vayreda 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. - AUTORITZANT SESSIÓ TELEMÀTICA PER MITJANS TELEMÀTICS
Núm. de referència : X2020028851
Núm. expedient: SG012020000025

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:
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 27 d’agost 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 23 de juliol 2020.
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona la benvinguda al ple telemàtic de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes d’agost.
El Sr. Alcalde 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 per evitar la
propagació del virus. Precisament per evitar possibles rebrots i, d’acord amb les mesures
anunciades per la Generalitat, l’Ajuntament ha acordat l’anul·lació de dos actes que s’havien
previst realitzar aquest proper cap de setmana.
El primer és l’acte de reconeixement per les notes PAU. Malgrat que la distinció es farà de
manera personal a cadascun dels 8 joves, l’alcalde proposa fer arribar aquesta felicitació de
manera pública i fer-la extensiva a tot l’alumnat per les dificultats que la COVID ha portat a
aquest curs.
D’altra banda també anuncia que, per aquest mateix motiu, l’Ajuntament ha hagut d’anul·lar
l’acte de record a totes i tots els olotines i olotins que han perdut la vida durant aquests últims
mesos, molts d’ells a causa de la COVID-19.
A continuació, el Sr. Alcalde expressa el condol de la Corporació per la mort fa uns dies del Sr.
Toni Brossa. Conegut com el “Vesper”, era músic, mag i pallasso i va crear el conjunt olotí
Deu n’hi Duo, un grup amb cançons humorístiques i que han esdevingut gairebé un himne per
a molts olotins i olotines.
En un altre ordre de coses, el Sr. Alcalde proposa fer arribar una felicitació a la Mireia Sallés,
alumna del grau superior de patronatge i moda, de l’INS La Garrotxa que va obtenir un premi
ARGO que atorga la Universitat Autònoma de Barcelona. Sallés va presentar un projecte de
roba interior femenina feta amb cotó i bambú, teixits que són reciclables i biodegradables al
100%.
El Sr. Alcalde també proposa fer arribar la felicitació del plenari al Sr. Jordi Nebot que es va
jubilar a finals del mes de juliol, després de treballar durant 31 anys al servei de la ciutat, molts
dels quals com a vigilant dels Museus.
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.
El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració del
darrer Ple, el dia 23 de juliol.
- de particulars: 11
- d’entitats: 7

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 23 de juliol:
- El dimecres 28 de juliol, l’alcalde accidental va participar via telemàtica del Gabinet
territorial de coordinació d'emergències per la Covid_19 de la Generalitat de Catalunya.
A continuació, junt amb l’alcalde Pep Berga i el regidor d’Urbanisme Jordi Güell, i altres
representants del Consistori van prendre part de la reunió de la Comissió de Seguiment
de la Variant d’Olot en què el Secretari General d’Infraestructures de la Generalitat,
Isidre Gavin, i el director general, Xavier Flores, van exposar l’estat de l’estudi informatiu
i d’impacte ambiental de la variant al seu pas per la ciutat.
Seguidament dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el mateix
període, ell mateix i l’alcalde accidental Estanis Vayreda que va fer les pròpies funcions durant
uns dies.
- El divendres 24 de juliol l’alcalde accidental va assistir a la presentació del llibre “El
follet i l’ordinador” de Ramon Expósito que, a causa de la pluja, es va haver de celebrar
a l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
- El dissabte 25 de juliol l’alcalde accidental va prendre part de l’acte de presentació del
llibre “Res no serà igual” de Jordi Policarp a l’Arxiu Comarcal.
- El dilluns 27 de juliol, l’alcalde accidental junt amb la regidora Gemma Canalias i el
conseller del Consell Comarcal de la Garrotxa Pere Vila, va presentar als mitjans de
comunicació l’Oficina de Reactivació Econòmica de la Garrotxa. L’acte va tenir lloc a la
seu de DinàmiG on es posarà en marxa l’Oficina, a partir d’aquest setembre.
- El mateix dia 28 al vespre, l’alcalde accidental acompanyat del regidor de Medi
Ambient, Aniol Sellabona, varen presentar els primers resultats de la prova pilot de
residus al barri de Pequin a l’Associació de Veïnes i Veïns del Barri.
- El dimecres 29 de juliol a la tarda l’alcalde accidental va participar de la reunió del
Consell d’Alcaldes/esses organitzada pel Consell Comarcal de la Garrotxa. La reunió,
que es va fer per via telemàtica, es va centrar en temes relacionats amb la COVID-19.
- El divendres 31 de juliol, acompanyat de l’alcalde Josep Berga, l’alcalde accidental va
assistir a la presentació del llibre de poemes de Mª Teresa Roura que es va celebrar a
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Posteriorment va anar a veure l’espectacle de fi de casal d’estiu de l’escola la quarta
paret que es va dur a terme al Parc del Pequín.
- L’alcalde, Pep Berga, va inaugurar el divendres 31 les Basaltades al Pati de l’Hospici.
- El dijous 20 d’agost l’alcalde va assistir a l’acte “Òmnium en ruta” organitzat per
Òmnium que es va fer al Firal.
- El divendres 21 d’agost l’alcalde va prendre part a la presentació del llibre Balls i
Danses del Pirineu, vol II que va tenir lloc a la Plaça Major de Les Preses.
- El dissabte 22 d’agost l’alcalde va assistir als espectacles Idi Begi i Perú Ritmos y
Costumbres programats dins els actes de l’EsDansa de Les Preses.

- El dilluns 24 d’agost l’alcalde va participar de la presentació del Festival Lluèrnia que va
tenir lloc a les Fonts de Sant Roc
Intervé el Sr. Guix. A prop d’iniciar un nou curs escolar voldria animar al col·lectiu
d’ensenyament a tenir un bon inici de curs.
Intervé la Sr. Granados. Fer arribar una felicitació als agents de la Policia Municipals que van
contribuir a poder salvar la vida d’una persona aqueta darrera setmana.
4. – DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2020LDEC002248 al 2020LDEC002521.
Intervé la Sra. Roca. Voldria saber el cost del marcador electrònic de l’estadi municipal i el
cost de la seva instal·lació referent als decrets 2020LDEC002294 i 2020LDEC002309
Respon el Sr. Alcalde. Corresponen a unes millores que volem fer en el camp de la Unió
Esportiva Olot.
Intervé el Sr. Sellabona. El cost aproximat és d’un 5.000€
Intervé el Sr. Guix. Voldria saber el cost de l’adjudicació dels nous vestuaris plaça de braus?
Respon el Sr. Sellabona. Són unes actuacions per poder impulsar el circ a les places.
Necessitàvem més espais perquè els actors es poguessin canviar i més espais de lavabos
habilitats. Li demanaré exactament quin cost han tingut aquestes actuacions.
Intervé el Sr. Guix. Voldria saber també a qui s’ha encarregat la memòria obres d’urbanització
de l’av. Pere Badosa i saber si podem participar de les idees.
Respon el Sr. Güell. S’ha encarregat a Colomer Rifà i sense tenir un preu exacte de
l'encàrrec està al voltant dels 3.000 euros.
Intervé el Sr. Alcalde. Quan tinguem aquesta memòria valorada ho compartirem amb vostès
per si volen fer-hi alguna observació o millora.
Intervé el Sr. Granados. Voldria saber el motiu de les ajudes d’autònoms que s’han denegat?
Respon el Sr. Vayreda. Les ajudes denegades són perquè no han acreditat suficientment la
despesa, perquè tenen algun deute amb Hisenda o l'Ajuntament. I també en algun cas perquè
no han pogut acreditar que la seva activitat està donada d'alta a Olot.
En quan a dades, hem tingut 430 sol·licituds. Han estat positives 370, això vol dir un 91%. Per
tant, denegades n'hi ha 41. És un 9% per cent. Tenim 12 persones que van duplicar la seva
sol·licitud i ens queden 7 sol·licituds pendents de documentació que ens han de lliurar. Però,
en principi són positives. En aquests moment s'han abonat el 90% per cent de totes les ajudes
i les que no s'han pagat es pagaran els propers dies. Vull traslladar a tot el consistori les
felicitacions que rebem i l'agraïment de molts ciutadans que han rebut l'ajuda.
Intervé el Sr. Granados. Saber el motiu pel qual es s’autoritza una actuació musical en alguna
terrassa i per contra, en una altra terrassa es denega?

Respon el Sr. Sellabona. Tenim una ordenança que no permet música a les terrasses.
Per tant no s’autoritza les actuacions dintre de les terrasses però sí que s’autoritza a les
places perquè és un espai que reuneix els requisits.
Intervé el Sr. Granados. En quina administració s’ha demanat la subvenció del projecte IES
Greda i a que va destinada?
Respon la Sra. Camps. Són subvencions que dona la Diputació de Girona pel finançament
d'accions de suport als centres de màxima complexitat.
S’ha demanat dins l’àmbit de les noves tecnologies
Intervé el Sr. Granados. Voldria tenir mes informació del decret 2020LDEC002390 adjudicació
informe d’alternatives accés a l’enllaç Olot Oest futura variant d’Olot?
Respon el Sr. Alcalde. Ho miraré i li aclariré.
5. - JUNTA DE GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió plenària.
6.1. - PROPOSANT APROVAR LA PARTICIPACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT EN EL
PROJECTE EUROPEU INCENTIVIZE.
Núm. de referència : X2020024933
Núm. expedient: HA012020000005

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 participació de l’Ajuntament d’Olot en el projecte europeu INCENTIVIZE.
Segon.- Facultar al senyor Alcalde per firmar tota la documentació necessària.
Intervé el Sr. Güell. El projecte parteix d'una idea molt senzilla que és incentivar la
rehabilitació d'habitatges on hi resideixin famílies en situació de vulnerabilitat energètica.
Amb la idea de capturar el CO2 que s'ha deixat d'emetre fruit d’aquesta rehabilitació.
Aquest CO2 té compradors que un cop feta aquesta venda de CO2 es pot tornar a redistribuir
en el circuit de la rehabilitació energètica dels edificis. Per tirar endavant aquest projecte,
exerciran com a ciutats pilot Barcelona i Olot. Olot hi participa aportant tot el coneixement que
s'ha generat al voltant del projecte EUROPACE i Barcelona hi col·laboraria aportant el parc
d'habitatges que s'ha reformat. També hi ha tota una sèrie d'entitats que aportaren
coneixement pel que fa a temes de certificació d'emissions de CO2 i també per captar
compradors d’aquest CO2. El mercat de CO2 es va crear mitjançant un mercat obligat per una
directiva Europea 2005. La idea es base en què les emissions de CO2 tenen un topall i qui vol
emetre més CO2 ha de comprar CO2. Aquest CO2 el pot comprar qui en deixa d’emetre.
La Unió Europea el que fa cada any és reduir aquestes emissions de CO2. Llavors quan els
subhasta, quant menys CO2 hi ha en el mercat més s'incrementa el seu valor. Per tant, més
incentius a les empreses a reduir el CO2. Nosaltres no treballaríem en aquest mercat obligat,
sinó en un mercat voluntari. Darrerament hi ha entrat moltes entitats o empreses que malgrat
no tenir aquesta obligació de reduir les seves emissions de CO2 i tenen un interès per

col·laborar en la lluita contra el canvi climàtic. És el cas de la Fundació Banc dels Aliments,
Ecosol i la Fundació Sant Hospital de la Seu d'Urgell que estant incentivant projectes com el
nostre de reducció d'emissions de CO2 a empreses que no poden entrar al mercat obligat i
que volen entrar al mercat voluntari. Precisament per demostrar que volen col·laborar en la
millora del canvi climàtic.
Intervé el Sr. Riera. Començarem amb l'abraçada fraternal a la família d’Arlette Mana que ens
va deixar la setmana passada i una abraçada també per totes les entitats i col·lectius
d'aquesta ciutat que se l'estimaven i que han mostrat el seu condol.
Una persona amb una capacitat i visió impressionant amb un coneixement molt ampli de la
nostra ciutat que col·laborava en el món sindical i cultural. Era una militant de la CUP, agrair
també al grup d'Esquerra Republicana el fet d'haver nos transmès el condol al llarg d'aquests
dies.
Dit això, centrant-nos en aquest punt del projecte INCENTIVIZE, en resum el concepte és
capitalitzar el CO2 que es deixa emetre. Hi ha el mercat obligat i també el mercat voluntari.
En aquest cas, estem parlant de compra i venda de quotes de CO2. Això per nosaltres és una
mercantilització de l'aire i en plena emergència climàtica el que cal és reduir i reduir. Si la
Comissió Europea comet aquest error nosaltres sumar-nos-hi i participar-hi no és un bona
idea. No ens agrada el fet d’especular amb CO2. Com administració pública no podem estar
especulant i mercantilitzant el CO2. Hi ha altres vies per reduir la pobresa energètica i altres
maneres de reduir la contaminació. No ens oblidem que la pobreses energètica és el fet de no
poder pagar. Que les estructures les nostres cases siguin més eficients energèticament és
una cosa positiva, evidentment. Però no té res a veure amb les persones que per dificultats
socials i econòmiques tenen la incapacitat. Sigui eficient o no sigui eficient no podran pagar
aquestes factures. Per tant, no es pot barrejar una cosa amb l'altra.
Ara hem vist un pla d'asfaltatge a la nostra ciutat, hem estat parlant del bici carrils en anteriors
plens i no s'ha aprofitat aquest pla d'asfaltatge per pintar aquests carrils bicis i reduir CO2 a la
ciutat. Avui en dia, estem fent una sèrie d’accions que no es projecten amb els debats que
estem fent actualment. Deixant de banda el model de ciutat que tenim. Perquè una ciutat on
es dedica a matar 12.000 porcs cada dia i que porten camions d’arreu del país i d'arreu de
l'Estat espanyol, no és el model més adequat per reduir CO2. Potser el moment que es va fer
el túnel de Barcons es podria haver parlat del tren per exemple.
Per tot això, creiem que abans ens haurien de preocupar d'altres coses molt importants del dia
a dia d'Olot.
Intervé la Sra. Alegre. Donarem suport a totes les accions de l’Ajuntament per reduir la
despesa energètica i la contaminació. Tot i que en aquest cas, la documentació facilitada ens
sembla una mica escassa perquè trobem a faltar un informe de l'interventor o de la secretària.
Dit això, pensem que aquest govern municipal exposa molts projectes estratosfèrics i s'oblida
del dia a dia dels nostres veïns i veïnes. Ens volen fer creure que participem en projectes on
situen Olot al centre del món, però mentrestant els olotins viuen cada vegada més episodis
d’inseguretat i viuen en un ciutat bruta on s’acumulen residus als contenidors. Ens agradaria
que dediquessin menys temps a aquests projectes i que toquessin de peus a terra. Realitzant
accions reals pel medi ambient. Com per exemple: la construcció dels carrils bicis promesos a
fer-se abans de l’inici del curs escolar.
Intervé el Sr. Granados. Primer, voldria fer una agraïment per la forma com s’ha treballat
aquest punt d’INCENTIVIZE perquè és la forma com s’hauria de fer sempre. N’hem parlat,
s’hi ha dedicat alguna reunió per informar-nos més i ens hem trobat amb el regidor per parlarne i afegir o contrastar informacions. Dit això, entenem que l'Ajuntament com administració ha
de fer un gran esforç per tirar endavant aquest projecte de rehabilitació. Ni que sigui participat
en una altra part del projecte. Però en el fons del projecte i seguim discrepant, perquè pel que
fa a l’eficiència energètica hem de donar un model que no passi per entrar en aquest mercat ni
que sigui de forma voluntària.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 6 vots en
contra (4 ERC i 2 CUP) i 1 abstenció (1 Sra. Anna Barnadas, per estar desconnectada
telemàticament en el moment de la votació).
7.1. - DONAR COMPTE DE L'ESTAT DELS CONTRACTES D’ESPECTACLES DE L’IMCO
DESPRÉS DE LA DECLARACIÓ DE L’ESTAT D’ALARMA PEL CORONAVIRUS
Núm. de referència : X2020028468
Núm. expedient: CU042020000006

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

ESPECTACLE
PEDRA A PEDRA

IMPORT
ESTAT DE LA OBSERVACIONS
CONTRACTAT CONTRACTACIÓ
4.235,00 ANUL·LAT
Decret IMCO

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte dels decrets d’anul·lació dels contractes de les següents companyies:
•

EL TEATRE DE L’HOME DIBUIXAT, SLU

Intervé el Sr. Alcalde. Es tracte de donar compte de l’estat dels contractes de cultura després
de la declaració d’estat d’alarma. En aquest cas és un espectacle educatiu del Teatre Principal
destinat a les escoles i que vam prorrogar per poder realitzar aquesta tardor però s’ha
d’anul·lar definitivament.

I el Ple se’n dona per assabentat.
8.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.7
Núm. de referència : X2020028730
Núm. expedient: CPG32020000008

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions
de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors corresponents:
APLICACIONS DE FONS:
Transferència de crèdit:
20.180.135.480030
20.410.338.480062

Conveni Protecció Civil
Conveni Festes del Tura

12.000,00
6.178,63

ICIO
Obertura d’establiments
Taxa
expedients
i
tramitació
documents
Taules i cadires
Mercat del dilluns
Infraccions radars
Atraccions
Ingressos Festes del Tura
Subvenció Generalitat Festes del
Tura
Transferències Festes del Tura
Subvenció Generalitat Sismògraf
Infraccions circulació

84.420,91
10.000,00
25.000,00

Menors Ingressos:
20.29000
20.30902
20.32500
20.33500
20.33901
20.391201
20.33902
20.39903
20.450804
20.47000
20.450801
20.39120
TOTAL
FONS

APLICACIONS

DE

50.000,00
18.000,00
115.000,00
30.000,00
26.500,00
6.000,00
20.000,00
35.100,00
110.000,00
548.199,54

ORÍGENS DE FONS:
Transferència de crèdit:
20.130.920.202000
20.410.338.227995
Baixa de despesa:

Lloguers
Festes del Tura

12.000,00
6.178,63

20.130.920.16000

Assegurances
socials
admin.
General
Retribucions bàsiques tresoreria
Complement destí tresoreria
Altres complements tresoreria
Assegurances socials tresoreria
Complement específic tresoreria
Rènting equipaments informàtics
Material tècnic festes
Telecomunicacions
Comunicacions
Reunions, conferències i seminaris
Assistència tribunal oposicions
Manteniment
edificis
educació
(neteja)
Manteniment edificis corporació
(neteja)
Control qualitat neteja
Consultoria
Festes del Tura
Actuacions sismògraf
Locomoció administració general
Interessos PI 20
Transf ajuts Holadomus

20.130.934.12000
20.130.934.12100
20.130.934.12103
20.130.934.16000
20.130.934.12101
20.120.920.20600
20.142.338.221990
20.120.491.222000
20.121.920.222010
20.110.920.226060
20.110.920.226070
20.144.323.227000
20.144.920.227000
20.144.920.227010
20.100.920.227990
20.410.338.227995
20.400.334..2279901
20.130.920.231200
20.131.011.310004
20.143.1721.480000

90.874,32
8.042,16
6.104,88
547,43
6.502,08
11.475,84
50.000,00
10.000,00
10.000,00
20.000,00
5.000,00
5.000,00
20.000,00
20.000,00
9.874,20
5.000,00
82.500,00
35.100,00
4.000,00
10.000,00
10.000,00

Majors ingressos:
IAE – Inspeccions

20.13002

110.000,00

TOTAL ORÍGENS DE FONS

548.199,54

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

99999

548.199,54

SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

CC
5
000

CC
6
000

Presenta la Proposta la regidora Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Els 110.000€ d’inspeccions de IAE seran consolidats només per les
multes?
Intervé la Sra. Torras. No queda consolidat. Normalment per prudència posem una quantitat
inicial petita i a mesura que va passant l’any ho anem ajustant.
Intervé el Sr. Mir. Un cop realitzades les modificacions de crèdit per donar ajudes en la
reactivació econòmica de la ciutat, ens agradaria veure en properes modificacions de crèdit

ajustos destinats a serveis bàsics de la ciutat. Per posar un exemple: en educació perquè en
l’inici d’un nou curs no veiem com les partides pressupostaries necessàries podran donar
resposta a les necessitats creixents que s’haurà de fer front.
Intervé la Sra. Torras. Estem a l’inici d’aquests ajustaments. Actualment sabem que a Cultura
hi ha hagut una venda menor d’entrades i que s’han suspès espectacles, en escoles bressol
també hi ha hagut menys ingressos. Són reajustaments que ens anem trobant i que anem fent
poc a poc.
Intervé la Sra. Suescun. Ens podria explicar el motiu de la baixa de despesa en assegurances
socials d’administració i en assegurances socials de tresoreria? Per què en aquest grup i no
en un altre?
Intervé la Sra. Torras. En el cas de les assegurances socials d’administració podem alliberar
un 1% corresponen a la retribució dels treballadors públics. La previsió de tancament del PIB
de l’any 2019 era d’un 3% i finalment ha estat un 2%. Així doncs podem alliberar aquesta
quantitat que no s’haurà de pagar als treballadors.
En quan a les assegurances socials de tresoreria, tenim una plaça a l’ajuntament d’Olot de
Tresorera que s’ha de tenir dotada en l’organigrama durant tot l’any per si vingués una
tresorera habilitada. Actualment tenim dotat un trimestre que són 32.000€ i en l’època i
situació actual, un vegada parlat amb Recursos Humans, ens han dit que podem alliberar
aquesta quantitat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT) i 10 abstencions (5
ERC, 3 PSC i 2 CUP)
9.1. - PRÒRROGAR EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI I
URBANITZACIÓ, IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I EL SEGUIMENT
DE L'OBRA DE L'ESPAI CRÀTER. LOT 1: CONSTRUCCIÓ EDIFICI I URBANITZACIÓ .
Núm. de referència : X2020002724
Núm. expedient: CCS12020000002

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 4 de novembre de 2019, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació administrativa de la “Construcció de l’Edifici i urbanització,
implementació del projecte museogràfic i el seguiment d’obra de l’Espai Cràter”; aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i reguladores de la contractació de les mateixes,
aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació.
La licitació estava dividida en 3 Lots:
Lot 1: Construcció Edifici i Urbanització.
Lot 2: Implementació Museografia.
Lot 3: Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les
obres.
El 2 de desembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, i es va adjudicar per
Acord de Ple de data 23 de gener de 2020, en el Lot 1: Construcció Edifici i Urbanització a
l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA (A-58.467.622).
L’execució del contracte s’iniciava amb la signatura de l’Acta de Replanteig que va ser el dia
28 de febrer de 2020, amb una durada de contracte de 15 mesos i una data de finalització pel
proper 28 de maig de 2021.

Vist informe tècnic emès en data 16 de març de 2020 per Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic
responsable dels contractes s’acorda aturar les obres de construcció de l’Espai Cràter que
s’estan duent a terme en el terreny de propietat municipal ubicat a la parcel·la del carrer
Macarnau, nº 55 d’Olot, província de Girona.
Vistes les mesures aprovades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
l’Ajuntament d’Olot mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de març de 2020 (2020 L DEC
000728) declara la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció publica
municipal i comunicar als contractistes la PROHIBICIÓ de l’execució material de les obres,
instal·lacions i construccions corresponents, durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i,
en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.
Vista la petició de finalització de la suspensió presentada per l’empresa i el Decret d’Alcaldia
de data 20 d’abril de 2020 ( 2020 L DEC 000909 ) que donava per finalitzada a suspensió amb
efecte 21 d’abril , l’obra ha tingut una aturada total de 25 dies laborables.
Vist que el programa s’acull al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, i condicionaven la sol·licitud de la pròrroga a l’execució d’un mínim del 70% del
total del programa amb dat límit 30 de novembre de 2020.
Vista la nova resolució del Departament de Presidència de la Generalitat per la qual a
l’empara de l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, s’adopten determinades
mesures de flexibilització de les bases reguladores de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 1ª convocatòria, per donar viabilitat màxima a
operacions cofinançades que s’ha vist afectades pel context generat per la COVID-19
Vist la proposta de terminis que estableix la nova resolució del Departament de Presidència de
la Generalitat (data límit de finalització de les obres el 31 de desembre de 2021 i per les
entitats que vulguin demanar pròrroga , han d’haver executat i pagat un mínim del 70% del
projecte i la data límit per sol·licitar-la s’amplia fins al 30 de novembre de 2021)
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000002 i antecedents corresponents, el
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer:- PRORROGAR el termini total d’execució del programa Lot 1: Construcció Edifici i
Urbanització adjudicat a l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA (A-58.467.622)
per la mateixa durada (25 dies laborables) que les obres s’han aturat per motiu del COVID19 ,
quedant establer el nou límit de finalització el dia 2 de juliol de 2021.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE l’obligació del compliment dels terminis parcials establerts
ens els Plecs de Clàusules Administratives que regeixen la licitació i que estaven condicionats
pel programa cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020
Tercer.- REQUERIR a l’empresa CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA la signatura de
l’acord que s’annexarà al contracte.
Quart.- FACULTAR a l’alcalde per la seva signatura.

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

10.1. - PRÒRROGAR EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI I
URBANITZACIÓ, IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I EL SEGUIMENT
DE L'OBRA DE L'ESPAI CRÀTER. LOT 2 : "IMPLEMENTACIÓ MUSEOGRAFIA".
Núm. de referència : X2020000769
Núm. expedient: CCS120200000

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 4 de novembre de 2019, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació administrativa de la “Construcció de l’Edifici i urbanització,
implementació del projecte museogràfic i el seguiment d’obra de l’Espai Cràter”; aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i reguladores de la contractació de les mateixes,
aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació.
La licitació estava dividida en 3 Lots:
Lot 1: Construcció Edifici i Urbanització.
Lot 2: Implementació Museografia.
Lot 3: Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les
obres.
El 2 de desembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, i es va adjudicar per
Acord de Ple de data 23 de gener de 2020, en el Lot 2: Implementació Museografia a
l’empresa INDISSOLUBLE, SL (B60557659)
L’execució del contracte es va iniciar amb la seva signatura el dia 21 de febrer de 2020 , amb
una durada de contracte de 17 mesos i data prevista de finalització el proper 21 de juliol de
2021.
Vist informe tècnic emès en data 16 de març de 2020 per Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic
responsable dels contractes s’acorda aturar les obres de construcció de l’Espai Cràter que
s’estan duent a terme en el terreny de propietat municipal ubicat a la parcel·la del carrer
Macarnau, nº 55 d’Olot, província de Girona.
Vistes les mesures aprovades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
l’Ajuntament d’Olot mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de març de 2020 (2020 L DEC
000728) declara la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció publica
municipal i comunicar als contractistes la PROHIBICIÓ de l’execució material de les obres,
instal·lacions i construccions corresponents, durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i,
en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar,
Vist que el projecte es desenvolupa conjuntament a les obres licitades en el Lot 1, i vista la
petició de finalització de la suspensió presentada per l’empresa CONSTRUCTORA DEL
CARDONER, SA i el Decret d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2020 ( 2020 L DEC 000909 ) on
es donava per finalitzada a suspensió amb efecte 21 d’abril de 2020 , i es podia reempendre
les obres, hi ha hagut una aturada total de 25 dies laborables.
Vist que el programa s’acull al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, i condicionaven la sol·licitud de la pròrroga a l’execució d’un mínim del 70% del
total del programa amb dat límit 30 de novembre de 2020.

Vista la nova resolució del Departament de Presidència de la Generalitat per la qual a
l’empara de l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, s’adopten determinades
mesures de flexibilització de les bases reguladores de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 1ª convocatòria, per donar viabilitat màxima a
operacions cofinançades que s’ha vist afectades pel context generat per la COVID-19
Vist la proposta de terminis que estableix la nova resolució del Departament de Presidència de
la Generalitat (data límit de finalització de les obres el 31 de desembre de 2021 i per les
entitats que vulguin demanar pròrroga , han d’haver executat i pagat un mínim del 70% del
projecte i la data límit per sol·licitar-la s’amplia fins al 30 de novembre de 2021).
I vist l’expedient administratiu núm. CCS1202000001 i antecedents corresponents, el
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer:- PRORROGAR el termini total d’execució del programa corresponent en el Lot 2:
Implementació Museografia , adjudicat a l’empresa INDISSOLUBLE, SL (B60557659) per la
mateixa durada (25 dies laborables) que les obres s’han aturat per motiu del COVID19 ,
quedant establer el nou límit de finalització el dia 25 d’agost de 2021.
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE l’obligació del compliment dels terminis parcials establerts
ens els Plecs de Clàusules Administratives que regeixen la licitació i que estaven condicionats
pel programa cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020
Tercer.- REQUERIR a l’empresa INDISSOLUBLE, SL la signatura de l’acord que s’annexarà
al contracte.
Quart.- FACULTAR a l’alcalde per la seva signatura.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 2 vots en
contra (2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC)
11.1. – PRÒRROGAR EL TERMINI D'EXECUCIÓ DE LA CONSTRUCCIÓ EDIFICI I
URBANITZACIÓ, IMPLEMENTACIÓ DEL PROJECTE MUSEOGRÀFIC I SEGUIMENT DE
L'OBRA ESPAI CRÀTER. LOT 3: DIRECCIÓ D'EXECUCIÓ, COORDINACIÓ DE
SEGURETAT I CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA
Núm. de referència : X2020002816
Núm. expedient: CCS12020000003

El Ple de la Corporació, en sessió celebrada el 4 de novembre de 2019, va acordar iniciar i
aprovar l’expedient de contractació administrativa de la “Construcció de l’Edifici i urbanització,
implementació del projecte museogràfic i el seguiment d’obra de l’Espai Cràter”; aprovar el
Plec de Clàusules Administratives Particulars i reguladores de la contractació de les mateixes,
aprovar la despesa i convocar la corresponent licitació.
La licitació estava dividida en 3 Lots:
Lot 1: Construcció Edifici i Urbanització.
Lot 2: Implementació Museografia.
Lot 3: Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les
obres.

El 2 de desembre de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, i es va adjudicar per
Acord de Ple de data 23 de gener de 2020, en el Lot 3: Direcció d’execució, coordinació de
seguretat i control de qualitat de les obres, a l’empresa COLOMER RIFÀ, SLP amb NIF
B58082934
L’inici de l’execució del contracte està vinculat al contracte de la realització de les obres per
part de l’adjudicatària CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, amb una durada de
contracte de 15 mesos més el termini de lliurament del certificat final de l’obra, de les
certificacions i liquidació final, per tant la data prevista de finalització pel proper 21 de juliol de
2021 més el lliurament de la documentació final.
Vist informe tècnic emès en data 16 de març de 2020 per Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic
responsable dels contractes s’acorda aturar les obres de construcció de l’Espai Cràter que
s’estan duent a terme en el terreny de propietat municipal ubicat a la parcel·la del carrer
Macarnau, nº 55 d’Olot, província de Girona.
Vistes les mesures aprovades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
l’Ajuntament d’Olot mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de març de 2020 (2020 L DEC
000728) declara la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció publica
municipal i comunicar als contractistes la PROHIBICIÓ de l’execució material de les obres,
instal·lacions i construccions corresponents, durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i,
en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.
Vist que el projecte es desenvolupa conjuntament a les obres licitades en el Lot 1, i vista la
petició de finalització de la suspensió presentada per l’empresa CONSTRUCTORA DEL
CARDONER, SA i el Decret d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2020 ( 2020 L DEC 000909 ) on
es donava per finalitzada a suspensió amb efecte 21 d’abril de 2020 , i es podia reempendre
les obres, hi ha hagut una aturada total de 25 dies laborables.
Vist que el programa s’acull al cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020, eixos
prioritaris 4 i 6, i condicionaven la sol·licitud de la pròrroga a l’execució d’un mínim del 70% del
total del programa amb dat límit 30 de novembre de 2020.
Vista la nova resolució del Departament de Presidència de la Generalitat per la qual a
l’empara de l’article 5.2 del Decret llei 8/2020, de 24 de març, s’adopten determinades
mesures de flexibilització de les bases reguladores de cofinançament pel PO FEDER de
Catalunya 2014-2020, eixos prioritaris 4 i 6, 1ª convocatòria, per donar viabilitat màxima a
operacions cofinançades que s’ha vist afectades pel context generat per la COVID-19
Vist la proposta de terminis que estableix la nova resolució del Departament de Presidència de
la Generalitat (data límit de finalització de les obres el 31 de desembre de 2021 i per les
entitats que vulguin demanar pròrroga , han d’haver executat i pagat un mínim del 70% del
projecte i la data límit per sol·licitar-la s’amplia fins al 30 de novembre de 2021)
Vist l’expedient administratiu núm. CCS12020000003 i antecedents corresponents, el
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer:- PRORROGAR el termini total d’execució del programa corresponent en el Lot 3:
Direcció d’execució, coordinació de seguretat i control de qualitat de les Obres, adjudicat a
l’empresa COLOMER RIFÀ, SLP (NIF B58082934) per la mateixa durada (25 dies laborables)
que les obres s’han aturat per motiu del COVID19 , quedant establer el nou límit de finalització

el dia 2 de juliol de 2021 més els dines necessaris pel lliurament del certificat final de l’obra, de
les certificacions i liquidació final .
Segon.- DEIXAR SENSE EFECTE l’obligació del compliment dels terminis parcials establerts
ens els Plecs de Clàusules Administratives que regeixen la licitació i que estaven condicionats
pel programa cofinançament pel PO FEDER de Catalunya 2014-2020
Tercer.- REQUERIR a l’empresa COLOMER RIFÀ, SLP la signatura de l’acord que
s’annexarà al contracte.
Quart.- FACULTAR a l’alcalde per la seva signatura.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 2 vots en
contra (2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC)
12.1. – PRÒRROGAR EL TERMINI D'EXECUCIÓ EL CONTRACTE DE SERVEIS DE
REDACCIÓ DEL PROJECTE I DIRECCIÓ D'OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE L'EDIFICI
ESPAI CRÀTER.
Núm. de referència : X2018039486
Núm. expedient: CCS12018000032

Per acord de Junta de Govern Local de data 20 de desembre de 2018, es va aprovar
l’expedient de contractació administrativa de la “Redacció del projecte i direcció d’obres de
construcció de l’Espai Cràter” aprovant el Plec de Clàusules Administratives Particulars i el
Plec de Clàusules Tècniques reguladores de la contractació de les mateixes, aprovar la
despesa i convocar la corresponent licitació.
El 29 de gener de 2019 va finalitzar el termini de presentació d’ofertes, i es va adjudicar per
Junta de Govern Local de data 18 d’abril de 2019, a l’empesa BAENA CASAMOR
ARQUITECTES BCQ, SLP amb NIF B63060644
L’inici de l’execució del contracte està vinculat al contracte de la realització de les obres per
part de l’adjudicatària CONSTRUCTORA DEL CARDONER, SA, amb una durada de contracte
de 15 mesos més el termini de lliurament del certificat final de l’obra, de les certificacions i
liquidació final, per tant la data prevista de finalització pel proper 21 de juliol de 2021, a més
del termini necessari per la liquidació de l’obra i un més pel lliurament dels plànols i documents
de l’obra executada.
Vist informe tècnic emès en data 16 de març de 2020 per Sr. Xevi Collell Colomer, tècnic
responsable dels contractes s’acorda aturar les obres de construcció de l’Espai Cràter que
s’estan duent a terme en el terreny de propietat municipal ubicat a la parcel·la del carrer
Macarnau, nº 55 d’Olot, província de Girona.
Vistes les mesures aprovades en el Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel que es declara
l’estat d’alarma per la gestió de la situació de crisis sanitària ocasionada pel COVID-19,
l’Ajuntament d’Olot mitjançant Decret d’Alcaldia de data 20 de març de 2020 (2020 L DEC
000728) declara la suspensió dels terminis d'execució de les obres de promoció publica
municipal i comunicar als contractistes la PROHIBICIÓ de l’execució material de les obres,
instal·lacions i construccions corresponents, durant el termini de vigència de l'estat d'alarma i,
en el seu cas, de les pròrrogues que es puguin adoptar.

Vist que el projecte es desenvolupa conjuntament a les obres licitades en el Lot 1, i vista la
petició de finalització de la suspensió presentada per l’empresa CONSTRUCTORA DEL
CARDONER, SA i el Decret d’Alcaldia de data 20 d’abril de 2020 ( 2020 L DEC 000909 ) on
es donava per finalitzada a suspensió amb efecte 21 d’abril de 2020 , i es podia reempendre
les obres, hi ha hagut una aturada total de 25 dies laborables.
I vist l’expedient administratiu núm. CCS12018000032 i antecedents corresponents, el
president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:
Primer:- PRORROGAR el termini total d’execució del contracte de Redacció del projecte i
direcció d’obres de construcció de l’Espai Cràter, en relació a la fase de direcció d’obres,
adjudicat a l’empresa BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP ( B63060644) per la
mateixa durada (25 dies laborables) que les obres s’han aturat per motiu del COVID19 ,
quedant establer el nou límit de finalització el dia 2 de juliol de 2021 més del termini necessari
per la liquidació de l’obra i un més pel lliurament dels plànols i documents de l’obra executada.
.
Segon.- REQUERIR a l’empresa BAENA CASAMOR ARQUITECTES BCQ, SLP la signatura
de l’acord que s’annexarà al contracte.
Tercer.- FACULTAR a l’alcalde per la seva signatura.
Intervé la Sra. Torras. Els quatre punts estant relacionats amb l’Espai Cràter. Degut a la
pandèmia hem hagut de prorrogar els terminis, en 25 dies laborables. Es tractaria d’aprovar
els nous terminis fixats.
Intervé el Sr. Riera. Com ja hem dit anteriorment, no és una primera necessitat pels olotins i el
més preocupant és que es tracte d’una obra nova amb un pressupost important per la ciutat
de 4 milions d’euros que sortiran de l’Ajuntament i altres administracions. Mentre tenim
desenes d'espais públics de l'Ajuntament que estan en desús.
Intervé el Sr. Guix. Hi votarem a favor perquè és un bon projecte per la ciutat.
Intervé el Sr. Quintana. Entenem que és un tràmit administratiu per efectes del COVID19, tot i
que no ens agrada el projecte ens abstindrem.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 2 vots en
contra (2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC)

13.1. - PROPOSANT APROVAR EL PROJECTE "ENTORN SENSE FUM"
Núm. de referència : X2020027004
Núm. expedient: SIPR2020000013

L’ús de tabac és la primera causa de pèrdua de salut i de mortalitat prematura i evitable.
Tot i que la introducció de mesures legislatives de control del tabac ha contribuït a la reducció
de l’exposició a ambients contaminats per fum de tabac en espais públics tancats, alguns dels
entorns on actualment no està prohibit fumar encara inclouen espais particularment sensibles

perquè s’hi porten a terme activitats relacionades amb l’educació i la promoció de
comportaments saludables o perquè són freqüentats per menors, com, per exemple, els
accessos exteriors a centres d’ensenyament, esportius o de lleure.
A Olot s’ha redactat el projecte “Entorn sense fum” per impedir el consum de tabac en entorns
d’aquestes característiques i al mateix temps impulsar altres mesures orientades a reduir l’inici
del tabaquisme i a protegir la població de l’exposició al fum ambiental de tabac.
De conformitat amb la Llei 28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries davant del
tabaquisme i reguladora de la venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels
productes del tabac i la Llei 42/2010, de 30 de desembre, per la qual es modifica la Llei
28/2005, de 26 de desembre, de mesures sanitàries enfront del tabaquisme i reguladora de la
venda, el subministrament, el consum i la publicitat dels productes del tabac.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic: Aprovar el projecte “Entorns sense fum a Olot” que té per objectiu impedir el consum de
tabac en espais exteriors propers a centres educatius, esportius i de lleure.
Intervé el Sr. Sellabona. És un projecte que neix de l'Agència de Salut Pública de Catalunya i
que té l'objectiu de prevenir l'inici del consum de tabac ens infants i joves. Tot i que aquest
sigui el seu principal objectiu és un projecte que fa molt d'èmfasi en el comportament i
conductes que poden tenir les persones adultes fumadors.
El projecte prohibeix fumar en les instal·lacions de qualsevol tipus, però, també a l'entorn
d'aquestes instal·lacions. Llocs molt freqüentats per infants i joves. L’evidència dels estudis
ens confirmen que una de les millors estratègies per prevenir que els infants i joves tinguin en
el present o més endavant conductes fumadores, és que no normalitzem aquesta conducta,
pràctica o hàbit. Per tant, una de les millors maneres de fer-ho és que no puguin visualitzar
aquestes conductes fumadores en centres educatius, equipaments esportius, equipaments
culturals, etc. A partir de la seva aprovació ofereix un llistat de recursos a disposició dels
centres que es vulguin adherir en aquesta lluita contra el tabac.
Intervé la Sra. Roca. Per part de l’Ajuntament només és l’aportació de 2.500 euros destinats
únicament a fer difusió amb cartells fulletons? No intervindrà de cap altra manera?
Les escoles, instituts s’aprofitaran dels recursos que ofereixin l’Agència de Salut Pública i els
faran seus? En el cas de les Entitats Esportives i Centres Cívics també si poden adherir?
Intervé el Sr. Sellabona. Ara tenim un pressupost inicial encaminat a cartellera i senyalització
dels entorns. El desplegament del projecte serà progressiu perquè no és simplement instal·lar
o marcar una zona sinó que sigui des del convenciment dels equipaments, dels centres
educatius, dels equipaments esportius, etc. que vulguin fer aquesta contribució.
Responsabilitzar-se juntament amb l’Ajuntament per fer passos endavant en aquesta lluita
contra el tabac.
Intervé la Sra. Roca. Es poden incloure també en el projecte els comerços dedicats a la venda
de material esportius o comerços vinculats amb la salut, ja que també són entorns freqüentats
per infants i joves.
Intervé el Sr. Sellabona. Com he dit desenvoluparem el projecte de manera progressiva. Les
primeres demandes que ens van arribar son dels centres els centres educatius i equipaments
esportius de la ciutat. Pensem que una segona fase ha de ser també abordar els

equipaments culturals com pot ser la biblioteca. Em sembla una bona idea el plantejament que
ha fet d’ identificar alguns comerços vinculats amb temes de salut i d’activitat física.
Intervé la Sra. Roca. Com farà l’Ajuntament per avaluar l’impacte del projecte?
Intervé el Sr. Sellabona. El seguiment del projecte es farà des de Salut Pública de SIGMA.
En un inici es tracte de fer un seguiment de la seva implementació, juntament amb coordinació
amb l’àrea d’Informació del Territori perquè tinguem identificat on tenim aquestes àrees
d’entorn sense fum. I tenir-ho sempre molt ben actualitzat. El seguiment també serà veure
quina implicació tenen els centres que s’hi han acollit més enllà de senyalitzar la zona. Veure
quin treball han fet. Finalment, en posteriors estudis serà el moment de veure si la suma de
tots aquets recursos s’ha aconseguit que hi hagi menys fumadors i fumadores a la ciutat.
Intervé el Sr. Guix. Celebrem que arribi al Plenari aquest projecte que alguns instituts i escoles
havien reivindicat. Ens caldria lligar quin és el procediment que seguirem ara perquè es pugui
dur a terme. I també, establir quins mecanismes hi haurà per controlar que es compleixi la
normativa.
Intervé el Sr. Sellabona. Volem implementar aquest projecte als centres educatius, per això
pensem fer una presentació a la comunitat educativa i un bon lloc per fer-ho és el Consell
Escolar Municipal. S’ha informat a l’IME que en el moment que hi hagi l’oportunitat començarho a explicar, com així també ho farem a través dels responsables d'esports que ho traslladin
als clubs esportius. En quan a la vigilància, és molt important recuperar aquesta idea de
responsabilitat compartida. Nosaltres hem d'estar a disposició d’aquells centres que tinguin
dificultat en garantir compliment del projecte perquè tenen persones que no ho compleixen,
però alhora necessitarem de la seva complicitat per anar fent millores en aquest projecte a
mesura que es vaig implementant.
Intervé la Sra. El Gamouchi. Tots estem d'acord a que no hem de permetre fumar als nostres
infants i joves perquè és perjudicial per a la salut. Però, en canvi no tenim aquesta sensibilitat
quan es tracta de protegir-los de l'exposició involuntària del tabac. Per tant, cal treballar en
aquest aspecte. Per altra banda, als joves són una reproducció dels adults i moltes vegades
aprenen per imitació. Per tant, podem concloure que no calen grans discursos sinó educar
amb l'exemple. Ens a sembla un molt bon projecte.
Voldríem fer un suggeriment en quan el model dels rètols que apareixen en el projecte.
Pensem que podríem fer un encàrrec a l'escola d'art perquè ells puguin fer una proposta de
rètols.
Intervé el Sr. Sellabona. Estic completament d’acord amb aquestes reflexions.
Simplement afegir que la tipologia dels cartells és unificada i que el fet de poder-los trobar en
diferents municipis és un avantatge perquè facilita la interpretació d’aquesta senyal.
L´únic que ens permet dins d’unes franges inferiors i superiors és posar els logos
corresponents. En aquí sí que hi posarem Olot Ciutat Educadora.

Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.

14.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA MODIFICACIÓ DE
L'ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS.
Núm. de referència : X2020028932
Núm. expedient: SG032020000004

I.- Els articles 25.2.b) de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i
66.3.l) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya, atribueixen als municipis competències pròpies en
matèria de recollida i tractament de residus.
L’ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes competències i en sessió plenària de data 17 de gener
de 2002, va aprovar l’Ordenança general per a la gestió de residus (BOP, núm. 64/03-042002), que fou posteriorment modificada per acord del ple de data 27 d’octubre de 2005 (BOP,
núm. 243/22-12-2005).
II.- Des de fa temps, l’Ajuntament d’Olot disposa d’un servei de recollida de voluminosos.
Aquest servei té un mecanisme de funcionament que s’activa posant-se en contacte amb
l’Oficina d’Atenció al Ciutadà o el Consorci SIGMA i acordar el dia en què es pot deixar el
moble o trasto vell davant de cada domicili perquè es puguin passar a recollir de forma
gratuïta.
La majoria dels ciutadans d’Olot realitzen un ús correcte del servei, però, darrerament, s’ha
detectat que una part important de la recollida de voluminosos ha de centrar-se en recollir
materials que han estat abandonats a la via pública sense previ avís al servei de recollida.
Amb l’objectiu de fomentar l’ús d’aquest servei i disminuir l’abandonament de mobles i trastos
vells, l’Ajuntament d’Olot va impulsar l’estiu de 2018 una campanya de sensibilització,
mitjançant la col·locació d’adhesius amb el missatge “AIXÍ NO!” per indicar les andròmines
deixades a la via pública sense previ avís. Es tractava de donar solució a una problemàtica
detectada des del Consorci SIGMA i acordada amb les associacions de veïns de la ciutat.
Tot i les nombroses campanyes de divulgació realitzades per l’Ajuntament, aquesta mala
praxis en relació a la recollida de voluminosos, així com altres males pràctiques a l’hora de
dipositar les deixalles als contenidors de residus, no sols persisteixen sinó que fins i tot
repunten. D’aquí que, sense oblidar la necessitat de seguir realitzant campanyes educatives i
de sensibilització sobre la recollida de residus, es consideri convenient adequar a la realitat del
moment algunes de les sancions previstes en l’Ordenança general per a la gestió de residus,
sobretot si tenim en compte que són les mateixes que es van aprovar en la modificació de
l’any 2005.
III.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril;
els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; 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
Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:

President de la Comissió

Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’article 68 de l’Ordenança general per a la
gestió de residus, que queda amb el següent redactat:

“Article 68.- Sancions en matèria de gestió de residus:
Sense perjudici de les facultats sancionadores atorgades als alcaldes en la Llei estatal
22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats i en el decret legislatiu 1/2009, de 21 de
juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora dels residus, les infraccions a la
present ordenança es sancionaran atenent als següents límits:
a) Les infraccions lleus es poden sancionar amb multes de fins a 750 euros. Les infraccions
lleus especificades a continuació se sancionaran en procediment abreujat atenent els
següents barems:

Dipositar deixalles a un contenidor d’una altra fracció residual, per part d’un
particular.

300

Dipositar deixalles a un contenidor d’una altra fracció residual, per part d’una
activitat comercial, de serveis o industrial

300

Dipositar bosses de deixalles a la vorera abans de les 19.00 hores, en les
zones de recollida manual

300

Dipositar deixalles fora d’un contenidor per part d’un particular (en les zones
de recollida amb contenidors)quan la seva capacitat no estigui exhaurida.

400

Dipositar residus fora d’un contenidor per part d’una activitat de caràcter
comercial, industrial o de serveis (en les zones de recollida amb
contenidors) quan la seva capacitat no estigui exhaurida

400

Abandonar residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, trastos vells,
etc.) a la via pública sense sol·licitud prèvia al servei de recollida, i als
espais públics, per part d’un particular

600

Abandonar residus voluminosos (mobles, electrodomèstics, trastos vells,
objectes de gran volum, etc.) a la via pública i als espais públics, per part
d’una activitat comercial, industrial o de serveis.

600

Dipositar bosses de deixalles a la vorera els dies festius que no hi hagi
recollida

300

Deixar més residus dels establerts pel servei de recollida de voluminosos, a
particulars.

200

Canviar la situació dels contenidors de recollida situats a la via pública

400

Dipositar deixalles de paper i cartró per a la recollida porta a porta comercial
abans de les 13.00 hores o en dies que no hi hagi servei

300

Dipositar paper i cartró per a la recollida porta a porta sense control o
barrejat amb altres fraccions residuals

400

No retirar els contenidors d’ús privat de la via pública un cop buidats

30

b) Les infraccions greus es poden sancionar amb multes de fins a 1.500 euros.
c) Les infraccions molt greus es poden sancionar amb multes de fins a 3.000 euros”.

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de
modificació de l’Ordenança general per a la gestió de residus, 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
general per a la gestió de residus 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.
Intervé el Sr. Sellabona. És una modificació molt concreta de l’article 68 que recull les
sancions en matèria de gestió de residus. És una acció més de totes les que s’han planificat
per intentar revertir la situació d’incivisme que hi ha en les zones de contenidors.
L’objectiu és actuar amb una major contundència contra aquests comportaments incívics que
deterioren i embruten la nostra ciutat. Hi ha una aposta clara perquè no només posem èmfasi
en la gestió d'aquests residus sinó que treballem també per reduir la generació de residus, des
el seu origen. Creiem que aquest apartat de sancions havien quedat desfasades i en aquest
sentit també estem mirant de reüll les polítiques que estan desplegant els municipis de les
comarques gironines i municipis d'arreu del territori català per seguir aquesta línia.
Una vegada estem dotant els serveis necessaris perquè la gent pugui fer una bona gestió dels
residus que genera. Entenem que no hi ha motiu perquè trobem la quantitat d'abocaments de
voluminosos, trastos o andròmines que estem trobant als carrers de la nostra ciutat.
Recordar en aquí, que disposem de la deixalleria Comarcal de la Garrotxa, de la deixalleria
mòbil de proximitat que fa parada a tots els barris i també tenim el servei de recollida de
voluminosos. Tots aquests serveis sense cap cost extra els veïns que ho vulguin utilitzar.
Per tant davant d’aquest escenari, ha arribat el moment de fer un pas endavant i fer aquest
enduriment de sancions. Coincidint amb l'aprovació definitiva d’aquesta modificació de
l'ordenança que avui porten a aprovació inicial, realitzarem una campanya informativa amb
dos objectius. Primer, informar a la tota la població d'aquests modificacions que avui
impulsem. I segon, fer un nova crida a tenir cura dels carrers de la nostra ciutat perquè ens
mereixem una ciutat neta, endreçada i ordenada. També com a responsable polític de l’àrea
de residus no vull eludir cap responsabilitat i dir que està en constant revisió les rutes de
recollida de residus o impulsar una millora per optimitzar el servei de recollida de voluminosos
i d'andròmines que han passat de 30 a recollides programades setmanals a 45.
També impulsarem millores durant aquesta tardor en el control i la vigilància dels punts de
contenidors. És vital que un cop aprovada aquesta modificació siguem capaços de controlar i
vigilar millor del que fem a dia d'avui aquestes àrees de contenidors. En aquest sentit tindrem
el suport amb la incorporació de quatre agents cívics que ens ajudaran en aquestes tasques i
també fent una feina de conscienciació. Fa unes setmanes van formalitzar també als cossos
de seguretat la sol·licitud per poder explorar quin és el recorregut que tindria la instal·lació de
sistemes de videovigilància sobretot en aquells punts més conflictius de la ciutat o les àrees
de contenidors on de manera periòdica trobem més abocaments descontrolats i poder també
tenir el suport d'aquests sistemes de videovigilància evitar abocament incontrolats.
Intervé el Sr. Riera. Aquesta modificació de l’ordenança demostra la incapacitat total de la
campanya de l'adhesiu “Així no”. És cert que una part de la ciutadania no fa una gestió dels
residus com pertoca. Però que haguem invertit unes quantitats irrisòries en campanyes en
gestió de residus tampoc hi ha ajudat. Per tant, ens alegrem que s’anunciï que hi haurà

campanyes de sensibilització de recollida. Perquè és el primer pas per esmenar aquests mals
usos. Aquí hi ha un problema de fons que és un problema de model de deixalles de la ciutat.
S’ha fet alguna prova pilot en aquest sentit, però ja anem tard. I mentre la resta de la Comarca
ja ho té clar, Olot encara no. El model vàlid és el porta a porta. En aquest sentit permetria no
haver de posar videovigilància en contenidors perquè el comportament ja està controlat
humanament. Mitjançant els agents cívics poden anar casa per casa i sensibilitzar allà on no
es facin bé les coses. L’eficiència del porta a porta ha quedat clar en les proves pilot del
Consell Comarcal i amb informes de qualsevol agència referent en aquest tema que hem vist
arreu del món. Les eines les tenim però no s’han utilitzat. Al barri vell cada dia hi ha porta a
porta però no és selectiu. Si vull reciclo sinó no reciclo. Es podia haver aplicat un porta a porta
selectiu durant molts mesos. S’ha demanat i no s’ha fet.
L'altre canvi substancial per a nosaltres és un canvi de model pel que fa al cobrament. No pot
anar tipificat per la façana o per la quantitat de metres que hi ha. Ha de ser per dos barems:
Un el volum. Qui més genera més paga. I segona, la qualitat d'aquest volum generat. No és el
mateix generar escombraries molt ben separades amb un resultat de reutilització i de
reaprofitament molt interessant que no pas haver-ho separat malament.
Tenim una ciutat molt bruta i l'estat de deixadesa d’alguns carrers més enllà dels grans volums
provoca vergonya. El fet d’incrementar sancions en els incívics benvingut sigui. Però, això no
se soluciona pagant més. És necessari un canvi de model absolut i amb això hem de ser
conseqüents. Deixem-nos de proves pilot i apliquem-ho. Hem d’esperar a la planta de triatge
per separar be? Les campanyes de sensibilització i d'educació si no es van acompanyades
d'una recollida selectiva exhaustiva no funcionaran tampoc, no són suficientment eficients. I
sincerament és que reciclar ja no és una opció. Només es pot reciclar, reduir i reutilitzar. Si
parlem de mirar poblacions veïnes. Mirin Navarcles que ha municipalitzat el servei de neteja
dels carrers. Això també és una altra eina de control que no passa per càmeres. I no passa
per control social, sinó a part de passar per gestió col·lectiva. Entre tots i totes hem fer-nos
responsables de la gestió dels residus. Per tant menys planificar i més executar. Benvinguda
sigui quest canvi de l'ordenança municipal però és petita, curta i austera.
Intervé el Sr. Guix. Benvinguda sigui aquesta proposta encara que tard. Ens agradaria fer
alguna consideració. Es podria estudiar la bonificació de la taxa d’escombraries a aquelles
persones que portin molts materials voluminosos a la deixalleria per tant ens estalvien un cost
de recollida. D’aquesta manera també fem pedagogia que la gent col·labori i en d’altres
municipis està funcionant. Si aquesta ordenança que portem avui aprovació la controlem i
executem servirà com a eina pedagògica. Perquè al cap i a la fi, el dia que et sancionin per no
haver gestionat bé les deixalles no hi tornaràs més.
No estem d'acord amb el model de porta a porta. Perquè comporta a poblacions veïnes on es
realitza el porta a porta que vegin augmentades les deixalles en els seus contenidors. Estem
d’acord en el sistema actual, millorant el sistema amb sancions i fent pedagogia mitjançant
més campanyes de sensibilització. Estem d'acord també en la planta de triatge i aprofitem per
demanar al Consell Comarcal que acceleri la seva execució.
Intervé la Sra. Barnadas. Ens ha faltat sentir parlar de pagament per generació i d'avançar en
el model de residus. No podem tenir un model de recollida de residus del segle XX quan ja
estem en ple el segle XXI. Per tant, en aquest sentit a nosaltres ens agradaria molt que
aquestes proves pilot que sabem que s'han fet es comencessin a implementar. Ens agradaria
que Olot com a capital de la Garrotxa liderés aquesta recollida de residus. I això, no està
passant. Els municipis de la Comarca estant per davant de la ciutat d’Olot en aquest aspecte.
El model que s'ha escollit si és el contenidor intel·ligent amb targeta ens a sembla bé. En quan
al porta a porta dir que no és una qüestió de països nòrdics. Poblacions com Victòria o
Porqueres ho estant aplicant, i no són països nòrdics. En tot cas, si la Garrotxa escull els
contenidors tancats amb targeta ens ha sembla bé. El que no ens a sembla bé és que Olot
vagi al darrera de la Comarca. En definitiva es tracte d’una modificació de l’ordenança i
benvinguda sigui a favor del civisme.

No estem parlant d’una millora en el sistema de recollida de residus, això va per un altra
costat.
Intervé el Sr. Sellabona. Estic d’acord amb la bona feina que es fa de des del servei de
recollida de voluminosos. Ens agradaria dedicar molts més dies al servei que tenim recollides
programades i malauradament no ho podem fer perquè a dia d'avui encara hem de mantenir
diàriament una part d'aquest servei per fer front a tots aquests abocaments que es van
generant de manera incontrolada. També estic d’acord, quan es parla de sensibilització i la
corresponsabilitat i cadascú té l’obligació de sentir-se responsable dels seus residus.
On no estic d’acord és en dir que no tenim un model, sí que el tenim i es fa reafirmar en
aquest Plenari el qual apostava per un contenidor tancat. És un model que ens agrada i ens
permet caminar en la direcció dels pagament per generació. Estic d’acord que al un revisió del
sistema de cobrament perquè té més sentit un sistema de cobrament per generació que no
l’actual. I per acabar dues puntualitzacions, no es tracte de fer pagar més a la gent perquè sí,
sinó es tracte de qui la fa la paga. La idea de bonificar la taxa d’escombraries a aquella gent
que porti els voluminosos a la deixalleria està sobre de la taula. És una idea interessant i
s’està estudiant. Em sembla que pot ser un incentiu més un mes més a posar a la llista
precisament perquè es faci un ús d'un equipament com la Deixalleria Comarcal.
Intervé el Sr. Riera. En cap cas deia que no hi hagués model, sí que n'hi ha. El fet és que
actualment encara no s'han aplicat o que demanàvem aquesta celeritat. Ens alegrem que
parleu d’aquest canvi substancial a nivell de model i que entenem el concepte de volum i el
concepte de la qualitat són dos factors molt importants. Per altra banda, no és cert que el
porta a porta generi més residus a poblacions veïnes. El que comporta residus és que no hi
hagi un model consensuat en aquesta comarca. Quan no hi hagi contenidors oberts, sigui a
partir de contenidors amb targeta o el porta a porta, no hi haurà gent d’una població que anirà
a llençar les escombraries a una altra població. Les llençarà a casa seva. El problema és que
no hi ha una totalitat el sistema a tota la Comarca. Hi ha infinitat de municipis al nostre país,
independentment del model escollit que està donant bons resultats i com a Comarca encara
no tenim una solució definitiva.
Intervé el Sr. Guix. És una constatació que si els veïns per exemple de Besalú que tenen el
model del porta a porta porten les deixalles a poblacions veïnes com Sant Ferriol, Beuda o
Maià per posar un exemple de poblacions on els alcaldes s’han queixat amb dades concretes
que han vist augmentades les deixalles en els seus contenidors, vol dir que la gent de Besalú
no esta fent el porta a porta i per tant no s’està seguint el model. Això farà que aquest
municipis veïns hagin de pagar mes deixalles. Convindria també aglutinar els contenidors per
fomentar el reciclatge i no tenir-los separat. Perquè si hi ha un contenidor més allunyat no hi
van i ho tiren tot en el primer. Actualment a la majoria de llocs tenim tres contenidors
(orgànica, rebuig i envasos), caldria doncs afegir-hi vidre i paper en totes les zones.
Intervé el Sr. Alcalde. Es tracte d’una modificació de l’ordenança i hem acabat parlant del
model de recollida de deixalles. Només els voldria dir que comparin els percentatges de
reciclatge del model que s'aplica a la Garrotxa, és el mateix que Olot, amb d'altres comarques
i veuran que no estem tan malament perquè al final les coses sempre s'han de fer per
comparació. Quan diuen que anem per darrera de la Comarca, això no és així. S’han fet 4
proves pilot amb un format diferent cadascun pagades per l'Agència de Residus i s’ha arribat a
la conclusió que la prova aplicada a Argelaguer era la que donava millors resultats. En aquest
cas no era la del porta a porta, sinó la del model de contenidor tancat i es va decidir en el
Consell d’alcaldes. A partir d’aquí s’ha vist necessari aplicar-ho i veure com funcionava en una
ciutat gran com Olot. A més a més, en un carrer on es produïen doncs diferents
circumstàncies. I tot just la setmana passada es tenien els resultats. Vull recordar també que
aplicar tot aquest model de contenidors intel·ligents suposa milions d’euros, i això només es
paga pujant les escombraries o permetent que hi hagi una major contribució ciutadana per

poder comprar aquest contenidors. El que no podem fer és viure de fum perquè aquest nous
contenidors i posar en funcionament aquests nous models val molt diners i aquests pocs
diners que tenim del superàvit i que podríem destinar a fer bici carrils, canvis models de gestió
de residus, etc. no ens els deixen utilitzar. I amb això, vull dir que a vegades tenim debats
estèrils sinó van acompanyades d’accions concretes per obtenir aquests recursos que són
necessaris per implementar aquests models.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 PSC) i 2
abstencions (2 CUP).
15.1. - DISPOSICIÓ DELS ROMANENTS DE TRESORERIA PER LA SUFICIÈNCIA
FINANCERA DELS ENS LOCALS
Núm. de referència : X2020028885
Núm. expedient: SG022020000019

La crisi generada per la pandèmia de la Covid-19 ha posat a prova també la capacitat de
resposta de la nostra societat. La ciutadania, els sectors socials i econòmics, les entitats i
també les institucions hem hagut d’afrontar situacions per les quals no estem preparats.
Als ajuntaments, en ser la primera porta d’accés de la ciutadania i, alhora, l’administració més
propera per a conèixer i donar resposta a les necessitats de les nostres veïnes i veïns, se’ns
ha posat a prova una vegada més en situacions d’emergència i, aquesta vegada, de manera
generalitzada a tot el país. Tant els electes com les treballadores i treballadors públics hem
actuat amb esperit de servei en benefici de les nostres respectives comunitats locals.
Però la crisi no ha acabat, i arriben altres situacions que ens exigeixen estar preparats per
afrontar-les. Tant en la resposta inicial com ara, que ens cal aplicar mesures urgents per a la
recuperació social i econòmica, la pandèmia ha posat en evidència la fragilitat dels mitjans
locals, la manca d’eines per afrontar-ho i l’escassetat de recursos econòmics i financers per a
poder assumir les solucions de futur amb garanties.
La llei d’estabilitat pressupostària de l’any 2012 i la limitació que imposava en la regla de
despesa i la LRSAL del 2013, van ser la resposta legislativa de l’Estat espanyol a les
mesures d’austeritat imposades a nivell Europeu per l’anterior crisi econòmica. Al cap dels
anys, s’ha evidenciat que qui millor ha complert aquelles mesures han estat els ens locals. El
compliment dels objectius de dèficit, la limitació de l’endeutament, l’aplicació de mesures
econòmiques i financeres, s’han aplicat a les hisendes locals. Però aquest compliment
modèlic, no serveix per a donar resposta a l’actual crisi. I menys si no podem disposar ni tan
sols dels propis recursos que els ajuntaments hem acumulat gràcies a la bona gestió i en
compliment de la normativa abans citada.
Per tal que els ens locals puguem afrontar amb garanties nous rebrots de la pròpia crisi
sanitària però, a la vegada, també puguem aplicar les imprescindibles mesures efectives per
la inclusió social i la reactivació econòmica, així com pel sobreesforç i la greu tensió que
viuen les hisendes locals degut a la pandèmia, ens calen nous instruments legislatius i

econòmics que ara no tenim. Eines per a fer front a la conjuntura inicial, però també
estructural que enforteixin les administracions locals de cara al futur.
La suficiència financera dels ens locals és un principi present en tots els ordenaments jurídics
que garanteix els recursos necessaris per a fer front a les competències pròpies i els serveis
impropis que es presten habitualment, i més en crisis com la que estem patint. Al costat
d’aquest principi, hem de reivindicar també l’autonomia local. Més enllà de l’harmonització
financera de totes les administracions i fixar en coresponsabilitat les limitacions que
corresponen, no se’ns poden imposar més tuteles que ens limitin l’administració dels
recursos dels ens locals, que no deixen de ser de la ciutadania, i que s’han d’enfocar a les
necessitats urgents de la pròpia ciutadana.
En aquest context i amb les dificultats normatives actualment vigents en l’ordenament jurídic
que obliguen als Ajuntaments a l’equilibri pressupostari, el Govern de l’Estat i la FEMP van
signar un acord, el passat 4 d’agost, per “contribuir des dels municipis a desenvolupar una
mobilitat sostenible, l’Agenda Urbana i polítiques de cures i suport a la cultura” que es va
plasmar normativament en el Reial Decret llei 27/2020, de 4 d’agost, de mesures financeres,
de caràcter extraordinari i urgent, aplicables a les entitats locals. Les propostes que
s’incorporen en aquest acord i en el posterior Reial Decret Llei, malgrat que posen a
disposició dels Ajuntaments recursos econòmics, ho fan establint unes condicions que no
s’adeqüen a les reivindicades del municipalisme català. Enlloc de facilitar l’ús de romanents
de tresoreria per a despeses generals per part dels ajuntaments, se n'estableix la
transferència voluntària de la seva totalitat, com a préstec, a l'Administració General de
l'Estat, que el retornarà en un termini de quinze anys a partir de 2022. Com a contrapartida,
s'habilita un crèdit extraordinari de 5.000 milions d'euros al qual només tindran accés, en
proporció a l'aportació que facin a l'Estat, els municipis que transfereixin els seus romanents,
amb els riscos de liquiditat que això els podrà comportar, flexibilitzant únicament la regla de la
despesa per a l’any 2020, i generant un greuge respecte als municipis que no disposen en
l’actualitat de romanents.
Coneixedors de què el Reial Decret Llei 27/2020 ha de passar el tràmit parlamentari, al Ple de
l’Ajuntament d’Olot, eleven l’adopció dels següents ACORDS:
PRIMER.- Manifestar el rebuig de l’Ajuntament d’Olot a l’acord signat per la FEMP i el

Govern de l’Estat, el dia 4 d’agost, “per contribuir des dels municipis a desenvolupar
una mobilitat sostenible, l’agenda urbana i polítiques de cures i suport a la cultura”, i
instar el Govern de l’Estat i els grups parlamentaris a recollir les reivindicacions
financeres dels ens locals en els termes d’aquesta moció, tot i garantint el crèdit
extraordinari per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals amb una
dotació mínima a fons perdut de 5.000M€.

SEGON.- Emplaçar el Govern de l’Estat Espanyol a flexibilitzar la regla de despesa i a
modificar la llei 2/2012 d’estabilitat pressupostària, per així donar més marge a les
administracions locals en la resposta a la present crisi.
TERCER.- Reclamar al Govern de l’Estat que permeti que les administracions locals puguin
disposar del superàvit de l’any 2019 i dels romanents acumulats per a destinar-los a mesures

per a la reactivació socioeconòmica de les respectives comunitats locals. A la vegada, que es
garanteixi l’accés dels ens locals que no tinguin aquesta possibilitat al crèdit estatal
extraordinari anunciat per a la recuperació econòmica i social de les entitats locals i evitar,
d’aquesta forma, municipis de segones velocitats.
QUART.- Instar el Govern de la Generalitat a crear un fons de cooperació extraordinari
incondicionat per als ens locals. Aquest fons hauria d’estar dotat amb un mínim de 150
milions d’euros l’any 2020 i la mateixa quantitat per a l’any 2021, amb l’objectiu de donar
resposta, des de l’administració més propera al ciutadà, a les mesures necessàries per
reactivar les economies locals i atendre les noves necessitats socials que ha generat la
pandèmia.
CINQUÈ.- Apel·lar al Govern de la Generalitat per a què es quantifiquin, conjuntament amb
les entitats municipalistes, les despeses a què han hagut de fer front les administracions
locals, per serveis impropis derivats de la pandèmia i per les noves regulacions i plans de
desconfinament que s’han regulat durant aquests mesos. L’objectiu d’aquesta quantificació
és que s’habiliti la corresponent línia de compensació econòmica a les administracions locals
d’unes despeses que no els corresponen.
SISÈ.- Sol·licitar al Govern de l’Estat, al Congreso de los Diputados, al Govern de la
Generalitat i al Parlament de Catalunya que es reguli per Llei l’obligació que qualsevol nova
regulació ha d’anar acompanyada d’una avaluació d’impacte competencial i econòmic en els
ens locals i, si és el cas, les mesures compensatòries.
SETÈ.- Comunicar l’aprovació d’aquesta moció al Govern de la Generalitat, al Parlament de
Catalunya, perquè ho traslladin als grups parlamentaris, al Govern de l’Estat Espanyol, a la
FEMP i al Congreso de los Diputados, per fer-ho arribar també als seus grups parlamentaris.
Finalment, comunicar-ho també a l’Associació Catalana de Municipis (ACM) i a la Federació
de Municipis de Catalunya (FMC) per a poder fer el seguiment del suport de les mesures
proposades en les administracions locals del nostre país.
Intervé el Sr. Alcalde. Es tracte d’una moció consensuada per l'Associació Catalana de
Municipis i la Federació de Municipis de Catalunya i que s'està aprovant a tots els plenaris
d'aquest país i que té a veure precisament amb que els ajuntaments puguin disposar dels
seus romanents de tresoreria. En un any com aquest que aquest romanents ens haurien de
servir precisament per intentar pal·liar tots els efectes que la pandèmia ha provocat, destinarlos a Serveis Socials, Salut, etc. No només no ens els deixen utilitzar s'inventen una mena de
pacte entre la Federación Española de Municipios i el govern dient que els hi passem tots
aquests diners a l'Estat i que ells ja els ho gestionaran i que d'aquí al 2022 i durant quinze
anys els aniran retornant.
No volem formar part d'aquest pacte i espero que ens acompanyin. Els romanents dels
olotines i dels olotins no els pensem cedir voluntàriament. Al contrari, demanem que els
alliberin i ens els deixin utilitzar tant aviat com sigui possible no només per inversions, sinó
també per aquelles qüestions que necessitem, siguin Socials, Educatives, Salut, per donar
suport als autònoms, a la petita i mitjana empresa, etc. i tantes altres iniciatives i necessitats
que tenim. En un any que han caigut d'una manera radical els ingressos que estaven en el
nostre pressupost i així també per haver-nos hagut de fer càrrec de coses que no ens

pertocaven com a administració com per exemple comprar proves PCR o comprar mascaretes
per als ambulatoris o els serveis d'emergència.
Intervé la Sra. Roca. Estem d'acord i els donarem suport en no haver de cedir els romanents
perquè els diners són dels olotins i olotines. Però, no estem tan d'acord amb la moció perquè
és insuficient. Més que demostrar un rebuig, hem de demanar mesures més dures per
aconseguir aquesta sobirania que sempre parlem.
En el punt 2 parlem de flexibilitzar. Potser el que cal es demanar la derogació d'aquestes lleis i
en anteriors plens ja es va aprovar alguna moció que demanava la derogació d'aquestes.
Trobem incongruent que ara es demani flexibilitzar. Si som sobirans, anem a per totes. Per
aquesta qüestió de la moció ens abstindrem, donant suport això si en no cedir el romanent.
Intervé el Sr. Mir. Ens abstindrem però voldria fer alguna reflexió entorn de la moció.
El tema del finançament local és un tema recurrent dels últims anys que s’ha de resoldre.
D'entrada aquest nou Decret Llei 27/2020 de 4 d’agost, hauria de ser l'inici de l’acabament de
l’asfixia econòmica que han patit els ajuntament aquests darrers anys. Entenem doncs que
aquesta llei que s’està portant aprovació és un primer pas que comença obrir portes. A la Unió
Europea, aquets romanents no computen com a superàvit sinó com a dèficit. Es tracte de
trobar una mesura que respectant la normativa legal que tenim en aquest moment els països
de la Unió Europea, poder destinar aquests romanents a les coses que necessita la nostra
ciutat. En aquest sentit, la solució que ha proposat el govern potser no és la millor però dona
alguna sortida en aquest finançament. Així doncs, l’equip de govern té l’opció de donar els
romanents a l’estat o per contra destinar aquest romanent a reduir dèficit. Llavors ha de decidir
quina de les opcions millor anirà per la ciutat.
Pel que fa l’acord amb la Federació Espanyola de Municipis, existeix el compromís de
modificar la llei i aprovar nou marc legal que possibiliti que l’Ajuntament torni a recuperar el
poder d'inversió dels seus romanents de la seva ciutat i retornar al tipus de finançament que
havíem tingut. En definitiva, l’acord de finançament local millora la situació que teníem en el
passat i que té un marge de millor important, evidentment. I que passa a ser una obligació que
en els propers mesos s’ha de resoldre d’una manera definitiva.
Intervé la Sra. Barnadas. La proposta del govern espanyol és una confiscació. És una altra
manera encoberta de disposar dels estalvis, de perpetuar i provocar aquesta austeritat i
recentralització. Per tant, és inadmissible i evidentment estarem al seu costat en tot moment
amb aquest moció que es presenta. Tenim claríssim que els ajuntaments són una peça clau
per superar aquesta crisi sanitària econòmica i social que té lloc ara. En aquest moment els
ajuntaments necessiten disposar dels seus estalvis i no en mica en mica quan el govern
espanyol li sembli anant-s’ho i tornant.
És una decepció més d'aquest govern espanyol, que es titlla de progressista però és tan poc
progressista com ho podrien ser els seus antecessors. A més a més, aquesta proposta de
l'estat espanyol deixa claríssim que els governs que tinguin superàvit rebran algun tipus d'ajut i
en tot cas els que no tinguin superàvit no en rebran cap. Com si aquets darrers no estiguessin
cap crisi econòmica ni social. Estem decebuts amb l’actitud del Partit Socialista que s'absté
en una qüestió que ells haurien de ser els primers interessats perquè també en alguns
municipis que ells governen es possible que també necessitin disposar dels estalvis que han
generat i poder afrontar aquesta crisi absoluta com la que estem vivint
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC) i 5
abstencions (3 PSC i 2 CUP).

16.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JxCAT DE REBUIG A L'OCUPACIÓ IL·LEGAL
D'HABITATGES
Núm. de referència : X2020028900
Núm. expedient: SG022020000020

Les ocupacions il·legals d’habitatges són una problemàtica social que ha augmentat durant els
últims anys fruit de les conseqüències de la crisi econòmica. Sovint, tot i que no sempre,
aquest fenomen va associat a delictes com les connexions il·legals als serveis d’electricitat o
aigua, al tràfic i consum de drogues o als negocis il·legals a l’interior d’habitatges ocupats. La
lluita contra l’ocupació il·legal és, doncs, una de les principals preocupacions actuals dels
ajuntaments.
Les queixes dels alcaldes davant la manca de competències dels consistoris són una realitat i
constaten que els problemes derivats de les ocupacions il·legals són habituals i compartits en
molts municipis. És evident que cal treballar conjuntament des de l’àmbit judicial i des de
l’àmbit polític per afavorir una millora de competències a favor de l’administració local i que, al
mateix temps, evitin els perjudicis que comporta per a les persones que viuen a prop d’edificis
ocupats.
Des de l’Ajuntament d’Olot s’han portat a terme un seguit d’accions per fer front a ocupacions
conflictives. Tot i s’han aconseguit acabar amb alguns dels casos, d’altres s’han acabat
traslladant a altres punts de la ciutat. L’ocupació il·legal d’habitatges s’ha convertit en una de
les principals preocupacions d’aquest moment amb les molèsties que ocasionen amb les
veïnes i veïns que han de suportar diàriament les seves conseqüències.
Ara, quan una propietat és ocupada, per a poder prosseguir al desallotjament es necessita la
denúncia per part del propietari per tal que el jutge realitzi l’ordenament judicial, i
posteriorment desallotgi l’habitatge. El fet però, és que el desallotjament no es produeix de
forma immediata, a més dels costos judicials per part del propietari per recuperar la seva
propietat. Des del punt de vista civil, no hi ha un procés específic per a aquestes situacions, de
manera que els tribunals s’han acollit, per la seva viabilitat i desenvolupament, al procediment
de desnonament per precari, que requereix advocat i procurador i la durada del qual pot
oscil·lar entre 9 i 18 mesos aproximadament.
El problema de l’ocupació il·legal és cada vegada més greu i de major intensitat, s’hauria de
resoldre amb la modificació de la legislació actual. Al Congrés dels Diputats ja es va presentar
en la legislatura XII una Proposició de Llei de modificació de la Llei 1/2000, d’Enjudiciament
Civil (LEC), per la que es regula un procediment específic per garantir la possessió
d’habitatges de titularitat de propietaris i assegurar a les entitats socials i a les administracions
públiques la disponibilitat d’habitatge social. A més, la proposta de modificació preveu un
mecanisme perquè l’administració avaluï si la persona compleix les condicions per tal que se li
assigni un habitatge social a aquelles persones amb necessitats per tenir un habitatge.
Atès que l’ocupació il·legal no pot ser una forma establerta i tolerada d’accés a la possessió
d’un habitatge i tenint en compte que els poders públics han de garantir la protecció del dret a
l’habitatge de les persones en risc d’exclusió social així com el dret a la propietat privada,
demanem que el Ple de l’Ajuntament aprovi els següents:

ACORDS
Primer.- Donar suport a les accions que protegeixen la propietat privada i vetllar, en la mesura
del possible, per evitar l’ocupació il·legal d’immobles.
Segon.- Instar a la Generalitat de Catalunya i al Govern de l’Estat perquè promoguin els
canvis legislatius necessaris per evitar aquestes problemàtiques i, al mateix temps, acordin els
mecanismes per erradicar el moviment okupa, revisant els protocols d’actuació de la policia i
l’enduriment de les sancions.
Tercer.- Instar a la Generalitat de Catalunya que continuï aplicant polítiques encaminades a
un habitatge digne per a tothom, per tal d’erradicar situacions de vulnerabilitat com és la
pobresa energètica.
Quart.- Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya, a la Generalitat de Catalunya, al
Congrés dels Diputats, a l’Associació de Comarques i Municipis i a la Federació de Municipis
de Catalunya.

Intervé el Sr. Alcalde. És una moció que parla de l'ocupació il·legal d'habitatges. Una part de la
ciutadania ens demana que parlem d'aquest tema en el Ple. Això s'ha acabat convertint en un
problema molt greu que ens ha portat moltes hores de discussió els últims mesos. Tenim
grups de veïns indignats arreu de la ciutat que d'un dia per l'altre veuen malmesa la
tranquil·litat del lloc on vivien per culpa d'un comportament incívic protagonitzat per persones
que han ocupat il·legalment els pisos o les cases del seu entorn i que actuen amb una
impunitat total. Amb aquesta moció demanem instar a la Generalitat de Catalunya i el govern
de l'Estat que promoguin canvis legislatius que permetin canviar aquestes coses. Només faré
una petita introducció perquè m'agradaria que quedés clar perquè això que ens està passant a
les comarques de Girona és especialment greu. En aquest any, les dades d'ocupació il·legal
a l'Estat espanyol un 48% s’han produït a Catalunya. És a dir gairebé la meitat s’han produït
a Catalunya. Però és que respecte les dades de l’any 2019, l’ocupació il·legal ha crescut un
9% a Lleida, 1%, 8% a Barcelona i a les comarques Gironines un 68%.
A la Comarca de Girona s’està cridant a la ocupació il·legal a Girona, Figueres, Cassà de la
Selva, Banyoles i Olot. A Olot tenim més de 90 habitatges controlats on s’han produït
situacions d’ocupació il·legal. No anem per aquelles persones que han ocupat il·legalment un
habitatge i el seu propietari no ho denuncia o contra persones que conviuen tranquil·lament
amb els seus veïns. Sinó contra aquells llocs on la situació és insostenible amb problemes de
sorolls, festes a la nit, baralles, brutícia, amenaces als veïns, prostitució, fins i tot pisos i
garatges on es guarda material robat però no podem actuar-hi sense una ordre judicial. Ens
trobem indefensos per abordar els problemes que tenim al nucli antic, a la plaça del Conill, a
l'avinguda de Sant Joan les Abadesses, al carrer del Roser, a les Tries, a l'Alba Rosa, etc.
En aquets moments, hem fet una aliança amb la ciutat de Girona, amb la Diputació de Girona
representant una mica la resta de municipis. Però des del moment que vam fer l’anunci ja he
anat rebent trucades d'alcaldes i alcaldesses de les comarques de Girona dient ens volem
sumar a aquesta pressió. En primer lloc, a la Fiscalia la Fiscalia. Dir que el fiscal d'aquí als
Jutjats d'Olot és favorable en endurir les actuacions en aquests casos. En tant com que per
aturar una ocupació no hagis de atrapar aquelles persones in fraganti sinó que puguis fer-ho
durant les 48 hores següents. Per tant quan ho has pogut detectar per un avís dels veïns
encara puguis actuar-hi. O en aquells casos que hi hagi un atac directa en la convivència
passin per davant altres situacions i no s’allarguin 18 mesos com s’està allargant en aquests
moments.

També a la policia haurà de ser més contundent amb l'actuació sobretot en aquests
comportaments incívics. La setmana vinent tenim convocada una junta de seguretat on
precisament un dels temes clau és com abordem aquesta problemàtica.
És un tema delicat que va acompanyat també amb la problemàtica de l’habitatge. Però la
problemàtica de l’habitatge no es pot solucionar procurant aquestes eines d'impunitat.
Presentem aquesta moció amb la voluntat de continuar-hi treballant, de promoure canvis i ens
agradaria comptar amb el seu suport.
Intervé el Sr. Riera. És molt significativa aquesta moció per dues coses. Per primera vegada
des d’aquest equip de govern parlem en el ple sobre el concepte d’habitatge. Constatem que
aquest equip de govern no té cap pla d’habitatge. I en segon lloc, tenim davant un text que en
absolut té res a veure amb com ha defensat l'alcalde aquesta moció. Com l’ha defensat el Sr.
Alcalde hi estem totalment d'acord. Estem d’acord que amb la usurpació incívica, no és viable
a la nostra ciutat. No volem cap tipus d'okupes que tinguin una situació incívica envers els
veïns i veïnes. El problema greu que té aquesta ciutat és l'accés a l'habitatge. Al llarg de la
seva moció barregen en tot moment el concepte d'usurpació incívica amb el concepte de
necessitat. I no és el mateix. No és el mateix la necessitat accedir del dret a l'habitatge amb la
usurpació incívica. La totalitat de les persones que ocupen habitatges no són persones
incíviques. Les persones que siguin incíviques necessitem de forma urgent que marxin per la
pau dels nostres veïns i veïnes. Pel dret a l'accés a l'habitatge de la resta de persones. Pel
dret a la tranquil·litat de cadascú a casa seva.
És summament demagògic que vostès en les reunions o aquí el senyor alcalde digui que
tenen molt clar la diferència entre una i l’altre, però en l’escrit de la moció és barregi. El pitjor
és que reiteradament hi ha fets inexistents per resoldre el problema de l’habitatge, no parlo de
problema de l’ocupació incívica. El que volem són fets. Dels més de 1.000 habitatges buits
que hi ha a Olot hi són per una cosa concreta: la especulació i bombolla immobiliària.
És una moció mal redactada, sense substancia, on es barregen conceptes de forma reiterada,
interessada i amb mala fe. Presenten la moció conjuntament amb Girona que també coincideix
exactament amb el mateix ideari que tenen el PP, Vox i Ciutadans del govern de Madrid. En
el primer paràgraf parlen fins a tres vegades del concepte il·legal. I alhora ho barregen amb el
tràfic de drogues i al mateix nivell amb la necessitat d’obtenció de subministraments
essencials com són l'aigua i la llum. Com un delicte, no com un dret de la Llei 4/2015. La
manca d'habitatge, el dret a sostre, el dret a l'aigua, a la llum van per darrere del dret de bancs
i de grans tenidors a especular. Primer són les persones i la vida o potser és primer el capital i
els interessos privats? Aquest pamflet té uns titulars que tampoc aporten cap solució. El títol
va en sintonia amb el redactat però no amb el discurs que fan portes endins.
Estem molt d’acord amb el que ha dit el Sr. Alcalde però amb la moció no. Contra les quatre
ocupacions incíviques vagin a totes, nosaltres serem al seu costat. Però no a la resta, que
són les ocupacions per necessitat. El comportament incívic és un problema. Els bancs dolents
com SAREB que s'han quedat amb molts pisos de les nostres hipoteques, això és un
problema. Ens oferim a consensos si volen parlar d’habitatge.
Són conscients que el principal problema social és l'accés i la precarietat en habitatge?
8 de cada 10 consultes que hi ha en el Consorci d'Acció Social és pel tema d'habitatge. Mai
els ha interessat la taula d’habitatge, pensen convocar-la de forma immediata? Paral·lelament
hem parlat també amb el sindicat de llogaters i llogateres, amb la xarxa d'acollida i amb
membres de la PAH i s'han mostrat entre decebuts i sorpresos en què la primera proposta
d'aquest govern sigui fer aquest soroll per no res. Per tant, demanem que es retiri aquesta
moció i es consensuï. Perquè no de dues mocions, una de comportaments incívics i l’altre de
les necessitats d’habitatge. Perquè barrejar les dues coses és demagògia. Plantegem una
proposta integral entre tots i totes hi tornem-hi. Finalment, només amb més lleis no
arreglarem aquest problema.
Perquè quan parlem de lleis han d'anar acompanyades de drets bàsics fonamentals: el
sostre, l'aigua i la llum que prevalen per damunt del dret a una propietat buida de forma
perpètua. Tenir habitatges buits de forma perpètua incompleix de manera flagrant la mateixa

llei. No es poden tenir habitatges buits de forma perpètua, és il·legal. Parlant de lleis saben
que hi ha una llei d'habitatge a la Generalitat que pretén regular l'accés i el dret de lloguer.
Aquesta llei l'ha redactat el sindicat de llogaters. Té més de 4.000 entitats al darrere, la
totalitat del tercer sector i vostès l'han boicotejat. I si ens demanen quines solucions els
plantegem: La primera és deixar de tenir pisos buits.
Utilitzem el dret de tempteig. Pressionem a la SAREB. Pacteu i utilitzeu conceptes com és la
cessió d'ús. Gestioneu aquest problema que té la ciutat: L'accés a l'habitatge, no hi ha
lloguers. Potser cal que l'administració sigui forta i valenta i entengui que les cases són
perquè hi visqui la gent. Els incívics fora, evidentment, però a la resta en hi posem ferms a
trobar una solució o cada vegada hi haurà més ocupacions, incíviques i no incíviques.
Intervé el Sr. Guix. Estem davant d’un problema social important per la ciutat. Es tracte
d’ocupacions incíviques. Hi ha molta gent que no dorm, que està patint contínuament, gent
que amb els estalvis de tota la vida treballant han pogut comprar un pis i ara estan patint
perquè al costat tenen aquests ocupacions. Ens trobaran al seu costat. Sí que els
demanaríem afegir un altre punt a la moció on digues que l’Ajuntament d’Olot establirà
mecanisme per lluitar contra l’habitatge il·legal potenciant més control Social i Policial, establir
més polítiques d’habitatge social i també polítiques de formació. Hem de tenir en compte que
aquestes persones que estant ocupant aquests pisos no tenen cap tipus d'hàbits de treball, ni
conducta social i per tant aquesta gent s’han de reiniciar a la societat.
Intervé el Sr. Quintana. Entenem aquesta moció com una resposta als fets ocorreguts les
darreres setmanes a la ciutat i pel neguit i preocupació que han mostrat diferents veïns. Ho
entenem com una resposta a la problemàtica de l’incivisme i com a institució hem d’intentar
donar resposta a les problemàtiques de la gent.
Aquesta setmana hem estat parlant tant amb veïns espantats demanant respostes, com per
altra banda amb famílies amb nens que vivien en habitatges sense un contracte lloguer,
Entenem les dues problemàtiques i hem de donar resposta a les dues problemàtiques. La
problemàtica concreta d’una situació concret a la ciutat no vol dir que haguem de generalitzar i
donar resposta a la gent que es veu abocada a una situació que la majoria d’ells no voldrien
haver volgut arribar. El tema de l'habitatge és un tema cabdal i s’hi han d’esmerçar moltes
eines. Des de la pròpia ciutat, des de Generalitat i Estat que han de fer molt més que nosaltres
encara. Patim una mancança d’habitatge públic, venim de molts anys de crisis on la gent ho
ha passat malament i això genera aquestes situacions. Estem totalment en contra de les
màfies i les ocupacions incíviques. Hem de lluitar contra les màfies per donar respostes als
problemes dels ciutadans generades per aquestes. També en contra d’aquest actes incívics i
violents que poden generar una sensació de molta inseguretat. Però això no treu que també
hem de continuar treballant i fer molt més per un tema cabdal com és l’habitatge. Votarem a
favor. Sí que és veritat que hauríem canviat alguna cosa del redactat de la moció però
entenem que ara mateix és important donar resposta a la ciutadania.
Intervé el Sr. Alcalde. Penso que la moció és molt clara. En el punt tercer parla precisament de
mesures a favor de l'habitatge. Ens aquests moments se'ns demana que ens posicionem de
manera clara en un tema. Reconec el problema de l'habitatge i així ho he dit en la meva
exposició. Ara, no creiem que la solució al problema de l'habitatge passi per l'ocupació il·legal
tal i com està regulada en aquest moment. I una vegada acceptes això, no és possible separar
aquella ocupació legal que no crea incivisme i no crea problemes d'aquella que sí en crea.
Que tots aquests pisos no haurien d'estar buits? Doncs, demanem modificacions de lleis,
demanem coses, etc. No diem que no s'hi pugui accedir d'una manera ordenada. A mi
m'encantaria que l'Estat o Generalitat regulessin d'alguna manera aquests habitatges i
passessin a disposició dels municipis i d’aquesta manera els poguéssim adjudicar d'una
manera ordenada. Però amb la impunitat que estant actuant en aquests moments no.
Per posar un exemple: Un dels blocs d’habitatges que hi tenim problemes, una persona s’ha
apoderat de tots els pisos canviant el pany de tots els pisos i els està revenen. En tant, que

han arribat a ocupar-los famílies de Ceuta, Múrcia i Màlaga que no tenen cap relació entre
elles. Han vingut expressament a Olot perquè els hi han venut una clau d’un habitatge ocupat
il·legalment. Aquesta és la problemàtica contra la que lluitem. Si volen els convido, com jo
vaig fer, a reunir-se amb tots els veïns de l'avinguda de les Tries a sentir els seus precs i com
fa un any que no poden dormir pels crits continus, les baralles que senten pels costats i els
expliquen els seus punts de vista tan bonics i tan macos. És un problema que no el podem
afrontar només des de l'Ajuntament, sense lleis que realment intervinguin d'una manera clara
donades pel Congrés dels Diputats o la Generalitat. No ens poden traslladar aquesta
responsabilitat a l’Ajuntament. Com volen que accedim aquest 1.000 pisos buits que demaneu
des de l’Ajuntament?
Intervé el Sr. Riera. Les seves intervencions Sr. Alcalde ens han agradat molt, el que no ens
encaixa és el redactat de la Moció. Per nosaltres s’hauria d’aplicar una moció consensuada
amb un text canviat que hi estaríem tots d’acord que parlés: que estem totalment en contra de
comportaments incívics, que estem totalment en contra d'aquestes màfies i de l’exemple que
vostè ha explicat ara. Però també per altra banda són les necessitats reals que hi ha. Els
convido que convoqui la taula d'habitatge de nou perquè aquí solucions d'habitatge no n’ha
sortit cap, però allà potser sí. Perquè hi ha molts més sectors implicats, no només tenen la
solució vostès. Per això li demanava de retirar la moció i fer-ne dos textos consensuats.
Un que parli d’habitatge i l’altre del comportament incívic. Perquè estem en contra d’aquest
comportaments però també estem en contra que no hi hagi un habitatge digne ni tampoc uns
subministraments bàsics. Perquè hi ha moltes famílies que es veuen minvades d’aquest dret i
englobar-ho tot allà mateix no és just. I és en aquest aspecte quan parlen d’ocupació que la
moció no distingeix entre un i l’altre. També en els acords quan parlen de protegir la propietat
privada. Evidentment cal protegir-la, sempre hi quan estigui ben gestionada. Però cases
abandonades 20 anys o estructures d’edificis que provenen dels bancs, això és una mala
gestió de la propietat privada. Llavors si s'hagués volgut afrontar bé aquest tema, s'hauria
hagut de parlar en el seu moment, i això no hi ha sigut i és el que demano.
Cal tranquil·litzar aquests veïns i veïnes i donar-los hi solucions de forma immediata. Però,
alhora cal tranquil·litzar i ajudar tot aquest sector que tenen una necessitat d’accedir a
l’habitatge. Els hem de donar eines per ajudar-los i s’ha de fer a partir d’un treball consensuat
com l’anterior moció.
Intervé el Sr. Alcalde. El debat que s’ha seguit en aquesta moció és el debat que s’ha seguit
com qualsevol altre moció que vostès han presentat. Per altra banda, crec que no s’ha llegit
bé la moció perquè encara no m’ha dit en quin acord de la moció es barreja el tema de
l’habitatge amb l’ocupació. No sé quina part de la moció no li acaba d’agradar perquè per mi
és molt clara. Entenc que tingui una posició incòmoda, havent de defensar per una banda
l'ocupació i per l'altra que no hi hagi comportaments incívics derivats de l'ocupació. Però la
realitat és qui són.
Si vol podem compartir les dades de percentatges que correspon a incivisme, quedaria
sorprès. I finalment, dir que la Taula d’Habitatge no solucionarà el problema d’habitatge
d’aquesta ciutat. La solució passa per altres solucions que no corresponen a l’Ajuntament. No
tenim capacitat econòmica per adquirir tants habitatges.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 PSC) i 2
vots en contra (2 CUP)

17.-PRECS I PREGUNTES

FINANÇAMENT REHABILITACIÓ FAÇANA ST. ESTEVE
Intervé la Sra. Roca. Una vegada està a punt de finalitzar l’execució de la llicència d’obres de
la rehabilitació de la façana de Sant Esteve, sap quina part finançarà l’Ajuntament d’Olot.
Intervé el Sr. Alcalde. De moment no hem fet cap aportació com a Ajuntament. Per acabar de
pagar l'obra el que va fer l'església va ser demanar una pòlissa de crèdit que hauran de tornar
d'aquí a un any. I a nosaltres com vaig dir ens agradaria fer una contribució com a ciutat.
Però per fer això hem de treure una ajuda de suport en el patrimoni amb un tercer cosa que no
podem fer amb el superàvit actual perquè no es consideraria una inversió financerament
sostenible i per tant haurem de trobar una solució.
En aquest moment la prioritat que tenim com a Ajuntament és tancar el pressupost a 31 de
desembre en positiu. És una responsabilitat que tenim assumida amb ells però potser
l'haurem d'atendre en exercicis futurs. En el moment que tinguem algun detall més li diré però
en aquest moment no hem pres cap decisió en aquest aspecte.
ZONIFICACIÓ ESCOLAR
Intervé la Sra. Roca. Sabem que l’IMEJO esta treballant amb la nova zonificació.
S’ha tingut en compte altres agents educatius i socials, AMPES o altres als centres educatius?
O serà únicament una proposta de l’IMEJO que es portarà al Consell Comarcal de la
Garrotxa?
Intervé la Sra. Camps. Ho treballarem a nivell de Consell Escolar Municipal perquè és l'espai
on estan representats tots els estaments i entitats que treballen amb infants, joves i temes
educatius. Sí que és cert que des de l’IMEJO s’HI està treballant però perquè el Consell
Comarcal pugui partir d’una primera proposta. En aquest moment la prioritat avui és l'obertura
de les escoles el proper dia 14. Després hi haurà el treball de la zonificació i la posterior
convocatòria del Consell Escolar Municipal.
ESPAIS BUÏTS MUNICIPALS
Intervé la Sra. Roca. Se’ns estant acumulant els espais buits municipals com el Molí d’en
Climent, on hem vist decrets que s’hi estant realitzant arranjaments. La finalitat és perquè hi
retornin els escoltes? Què se’n farà de l’edifici de la providència? Com està el tema de l’edifici
del parc dels bombers? Hi ha alguna previsió de fer alguna cosa al camp de les Mates? I
l’edifici de la Granja?
Intervé el Sr. Alcalde. El molí d'en Climent es va haver de tancar per seguretat sobretot dels
infants que en feien ús. Vam parlar amb els escoltes per dir-los que no hi podia haver cap
activitats en les instal·lacions perquè no eren segures. Vam fer un projecte del que valdria
arreglar el Molí d’en Climent, d'acord amb les normatives actuals. Aquest pressupost pujava
395.000€ que acabarien donant una utilitat d'uns vuitanta metres quadrats aproximadament al
molí d'en Climent. Per tant, és inviable gastar-nos aquesta quantitat per aquests metres. De
moment el que s’ha fet és arreglar la coberta de tal manera que no empitjori l'edifici. I a partir,
d’un exercici o un govern municipal que vingui mirar si té la capacitat de trobar recursos per
arreglar-ho.
La solució que hem trobat per als escoltes mentrestant és anar a la Providència.
L’edifici era de les monges clarisses que tenien la voluntat de donar lo a la ciutat d'Olot. Va
haver-hi tot un procediment complicat de donació i al final va anar a parar a propietat del
Bisbat. El Bisbat de Girona ha respectat la voluntat de les monges i exceptuant aquella part

que ja en el seu dia s'havia donat a Càritas, que fa ús d'aquestes instal·lacions, la resta
passarà a ser municipal, un cop acceptem la donació. La documentació està a punt i és una
qüestió de dies.
En aquests moments als escoltes els hem dit que podran fer ús de la part que necessitin
d'aquesta instal·lació especialment la part del pati que és una part molt atractiva per a ells
perquè els agrada molt sempre que poden fer activitat exterior i això en principi intentarem que
sigui per sempre que ho necessitin i formalitzar-ho d’alguna manera. A partir d’aquí, si trobem
alguna altra activitat que pugui fer us d’aquestes instal·lacions haurem de trobar la manera
que sigui compatible.
Pel que fa l’edifici de la Granja, vam incloure els usos educatius en l'edifici que no hi
quedaven recollits i el que ens ha dit el Departament de Territori és que això no és possible,
pel fet que en cas d'una crescuda del Fluvià en aquella zona l'aigua precisament no es
desbordaria pel costat del recinte firal sinó per la part d’aquest edifici de la Granja.
A l'edifici del parc dels Bombers és un edifici que finalment el litigi dona la raó a la Generalitat i
passa a ser un edifici de la Generalitat. Ells tenen la voluntat de traslladar-hi l'oficina de treball.
Pel que fa el camp de les Mates, és una reivindicació de l’atlètic Olot. No tenim la capacitat
econòmica per arreglar-lo que no vol dir que no en tinguem ganes.
Sempre hem pensat que el camp de les Mates hauria de ser un camp no tant d'ús esportiu
com els tres que ja tenim de futbol que són els camps del Morrot, Joventut Sant Pere Màrtir i
el camp del Sant Roc. Sinó que hauria de ser una instal·lació esportiva veïnal, és a dir més
oberta no només que hi pugui entrenar l'Atlètic Olot sinó també que hi puguin entrar tots els
joves, adolescents que viuen en aquella zona de Sant Miquel- Les Tries.
PLAÇA DE BRAUS.
Intervé la Sra. Roca. Veien que aquesta setmana s’utilitzaran de forma gratuïta les
instal·lacions de la plaça de braus per a la celebració del Cornamussam. Pot ser un precedent
per no ofegar la Cultura i establir un protocol que en aquestes necessitats les entitats locals
poguessin fer ús de forma gratuïta d'aquests espais municipals?
Intervé el Sr. Alcalde. Totes les instal·lacions municipals tenen preu públic que serveix per a la
neteja de les instal·lacions. Aquest preu canvia si qui en fa ús és una entitat sense ànim de
lucre o és una empresa, entitat de fora de la ciutat. Les subvencions que donem a les entitats
són precisament perquè si a dintre de les despeses que genera la seva pròpia activitat puguin
pagar aquest preu públic.
Nosaltres no pensem que la solució passi per la gratuïtat a tot. Perquè el preu públic ens ajuda
a regular aquest compromís en realitzar les activitats quan una entitat o empresa ha fet la
reserva de l’espai. En tot cas, quan a una entitat li fallen els números intentem ajudar-la tant
bonament com podem per compensar allò que els hi ha fallat.

OBRES IES LA GREDA
Intervé el Sr. Mir. A falta de pocs dies per l’inici de curs veiem que hi ha molta feina d’obres a
fer encara a l’IES la Greda per tenir un inici de curs tranquil. Això sumat a tots les mesures
d’organització necessàries pel COVID, faríem un prec perquè si realitzés un esforç addicional.
Intervé el Sr. Alcalde. Nosaltres demanàvem una ampliació de l’IES Montsacopa perquè era
necessària i vam oferir els recursos municipals al departament per fer-ho possible. Ells van
prendre la decisió de convertir l’escola Llar en un institut-escola. Arribem a l’estiu i sembla
que els que no han fet els deures siguem nosaltres. Els deures sí que els fem nosaltres. El
que hauria d'haver fet el departament en aquest cas és deixar una escola en perfectes
condicions per fer d'institut. No n'hi ha prou amb els recursos que hi han posat si falta després
pintura i falten mil i una coses que com sempre després han d'anar a càrrec de l'Ajuntament.

La nostra funció és fer conservació i manteniment de les escoles. Però quan es fa una inversió
inicial per fer un canvi de model i convertir una escola en un institut-escola, no m'agrada que
ens traslladin a nosaltres la responsabilitat d'això. No és just.
Intervé la Sra. Camps. Afegir-hi només que el fet que les obres des del departament vagin a
un ritme adequat, no vol dir que les obres acabin el dia 13 de setembre perquè el 14 puguin
començar. Sinó que un cop acabades les obres del Departament hi haurà una sèrie d’altres
feines que corresponen a la brigada i que s’ha de preveure amb un temps suficient com
perquè es puguin fer. Esperem tenir aquest temps suficient perquè nosaltres anem a remolc
del seu ritme de treball i fins que ells no acabin nosaltres no ens hi podem posar. Es farà tot el
que faci falta i aquest esforç addicional hi serà.
ARRIBADES/SORTIDES ESCOLES
Intervé el Sr. Mir. Ens consta que s’ha demanat a la Policia Municipal si les primeres setmanes
de curs escolar poden tenir una atenció especial per organitzar les arribades i sortides dels
alumnes. Si s’ha contemplat la possibilitat que hi pogués col·laborar Protecció Civil perquè
difícilment la Policia Municipal podrà arribar a tot arreu.
Intervé la Sra. Camps. Tot el tema d'entrades i sortides dels alumnes estan contemplats en els
plans d'obertura que presentaran aquesta setmana vinent cada centre educatiu en el
Departament d'Educació i que s'han d'aprovar per Consell Escolar. És cert que des de
l'Ajuntament no podem arribar a tot tampoc però farem tots els esforços que podem. Ara
mateix estem demanant els centres quines necessitats tenen.

SALA DE VETLLES DEL CEMENTIRI
Intervé el Sr. Guix. En quin punt està la modificació del Pla General per poder ampliar la sala
de vetlles del cementiri ja que en moltes ocasions queda petita? Estaria bé aprofitar també per
fer-hi algun acondicionament de la sala.
Intervé el Sr. Alcalde. Hem d'iniciar ara una negociació amb la concessió per veure com ho
afrontem.
JOCS INFANTIL FIRALET.
Intervé el Sr. Guix. Demanem aprofitar els jocs infantils que es van treure del Passeig d’en
Blay per situar-los a plaça del Teatre. Situar algun element verd en els llocs on es van treure
aquest jocs i fer alguna actuació en aquesta zona per mirar d’evitar les inundacions que s’hi
produeixen en dies de pluja.
Intervé el Sr. Alcalde. Si ens alliberen els superàvits, aquesta actuació hauria d’estar en la
llista de les contractacions a realitzar. Eren uns Jocs probablement inadequats en una zona
tan calorosa tan exposada com aquella. La nostra idea és traslladar-los en un dels molts parcs
que tenim a Olot on hi hagi vegetació que els protegeixi de la calor. Per altra banda, ja tenim el
disseny de nous jocs que ens agradaria instal·lar al Firal una vegada puguem disposar
d'aquests diners del superàvit per poder fer aquesta inversió.
CAIXERS AUTOMÀTICS
Intervé el Sr. Guix. Demanar a l’equip de govern si pot fer alguna gestió perquè es mantinguin
els caixers automàtics del C.Mulleras o Av. Reis Catòlics per donar un bon servei als usuaris
de la ciutat.

Intervé el Sr. Alcalde. Amb La Caixa hem anat parlant, la seva voluntat és mantenir aquests
caixers operatius.

BALANÇ ACTIVITATS D’ESTIU
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien fer arribar el balanç de les activitats de la campanya
d’estiu?
Intervé la Sra. Camps. Per descomptat quan tinguem la memòria els hi farem arribar.
ENTERRAMENTS SEGONS CULTURA
Intervé el Sr. Granados. En un anterior Ple vam preguntar sobre les possibilitats que tenen les
persones que viuen a Olot d’enterrar els seus familiars seguint el ritual no estrictament catòlic.
Ens ha arribat que hi ha un projecte en marxa i voldríem saber com està? Avui dia és possible
enterrar un familiar difunt seguint un ritual no cristià?
Intervé el Sr. Alcalde. Hem d'iniciar una negociació amb la concessió per veure com afrontem
la mínima obra que es necessita i que ja està consensuada amb la comunitat musulmana.
Avui mateix, però encara no seria possible fer un enterrament per un ritual segons quina
religió. Esperem que ben aviat els podem donar alguna noticia.
FESTES DEL TURA
Intervé el Sr. Granados. Des de l’Ajuntament es pot fer un reconeixement a totes aquelles
persones i entitats que havien preparat les festes del Tura.
Intervé el Sr. Arbós. No havíem pensat res al respecte. En prenem nota, en podem parlar i
treballar-hi conjuntament perquè pot tenir molt de sentit.
Intervé el Sr. Alcalde. En tot cas pensem-hi perquè tampoc acabo de veure ben bé com
s'hauria de fer un reconeixement a unes entitats que treballen per les festes i no han pogut fer
les festes. i després a l'hora de materialitzar-ho és complicat. Recollim el seu prec i ho podem
parlar també en el marc de la comissió de festes a veure si té sentit que fem alguna cosa en
aquesta direcció.

i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president
aixeca la sessió a les nou del vespre 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

