ACTA NÚM.10
SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA DE 24 DE SETEMBRE 2020
1A CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 24 de setembre de 2020 es reuneix en sessió
telemàtica el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP BERGA I
VAYREDA, amb objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera
convocatòria que correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors,
Srs./es : Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT),
Montserrat Torras i Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz i Díaz (JxCAT), Jordi
Güell i Güell (JxCAT), Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i
Torrent (JxCAT), Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT), Gemma Pujolar i Busquets
(JxCAT), Adriana Francès i Planellas (JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT),
Anna Barnadas i López (ERC), Josep Granados i Serrat (ERC), Iolanda Suescun i
Pérez (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC),
Josep Guix i Feixas (PSC), Jaume Mir i Bagó (PSC), Marina Alegre i Martínez
(PSC), Lluís Riera i Callís (CUP) i Adriana Roca i Collell (CUP).
Hi assisteix l’interventor, Sr. Jordi Salvador Culí.
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera
La secretària fa constar que els 20 regidors han estat autoritzats per l’alcalde a assistir
telemàticament a la sessió. L’alcalde assisteix presencialment en el lloc on se celebra.
1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència : X2020031655
Núm. expedient: SG012020000032

Atès el Decret Llei 7/2020 de 19 de març, de mesures urgents en matèria de
contractació pública, de salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de
transport públic i en matèria tributària i econòmica, que en la seva disposició addicional
tercera habilita als ens locals quan concorrin situacions de força major o de greu risc
col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques a celebrar les sessions dels seus òrgans
col·legiats a distància, mitjançant la utilització de mitjans electrònics, si bé aquests
mitjans han de garantir que no es produeixen interferències externes, la seguretat de
les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en
la participació en els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions.
Atès l’article 8 bis) del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment de la
celebració de les sessions telemàtiques.
Atès la persistència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
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Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió del Ple de l’Ajuntament prevista pel dia 24 de setembre
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 i l’article 8 bis) del ROM.
Intervé el Sr. Quintana. Vist que malauradament s’hauran de fer més plens telemàtics,
demanaríem sí és possible millorar el senyal de les nostres intervencions al Ple donat
que aquestes s’utilitzen en mitjans de comunicació i seria interessant que aquest fos
més nítid.
Intervé el Sr. Alcalde. Intentarem estudiar en quines condicions podem millorar.
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 27 d’agost de 2020.
3. - DESPATX OFICIAL
L’Alcalde d’Olot Sr. Pep Berga dona la benvinguda al ple telemàtic de l’Ajuntament
d’Olot d’aquest mes de setembre. Es tracta d’una sessió que continua de forma
telemàtica d’acord amb les mesures de prevenció davant la COVID.
L’Alcalde demana un esforç a la ciutadania per continuar mantenint les mesures de
prevenció per fer front al coronavirus i agreix a totes les persones que continuen
treballant per fer-hi front. També demana un reconeixement als mestres, professors,
famílies i a la comunitat educativa per l’esforç realitzat per a l’inici de les classes d’un
curs escolar completament atípic.
A continuació, l’Alcalde proposa fer una carta de felicitació a esportistes que han
destacat en diferents disciplines. El triatleta Joan Reixach que va guanyar la medalla
de bronze a la Copa d’Europa Júnior celebrada a Banyoles. El jove olotí Martí
Vayreda es va proclamar Campió de Catalunya Júnior de Triatló al circuit de
l’Avellaneda de Ripoll. També proposa fer arribar una carta de felicitació a Marià
Clavell i Laia Mitjà que aquest cap de setmana passat van obtenir el títol de campions
d’Espanya per clubs.
D’altra banda, el Sr. Alcalde subratlla el nombre de projectes que han quedat finalistes
als Premis d’Arquitectura de les comarques gironines. Un total de set obres
seleccionades de la Garrotxa i cinc d’elles d’Olot: en la categoria d’Arquitectures, el
projecte de Can Sau, d’un parell d’arquitectes (Eduard Callís i Guillem Moliner) amb
l’artista Quim Domene i el projecte de Casa Grada, de l’arquitecte Arnau Vergés. En la
categoria d’Efímers ha quedat finalista el projecte Cumulonimbus de l’Escola d’Art, el
projecte Hell, Sweet Hell de SP25 Arquitectura + Atelier4, David Oliva i Anna Juncà i
La porta dels somnis, un muntatge dels alumnes de decoració de l’Escola d’Art i
Superior d’Olot. A l’apartat d’interiors, també ha quedat finalista el garrotxí Jordi
Ginabreda per les obres de reforma de la cafeteria Buttercup de Girona. Els premiats
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es donaran a conèixer el divendres 27 de novembre en un acte que es podrà seguir a
través del web de l'entitat.
Com a cada Ple, l’Alcalde expressa la solidaritat amb les víctimes dels feminicidis. A
les portes del tercer aniversari de l’1 d’Octubre, l’Alcalde 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 (fa una menció al Sr. Turull que ahir va perdre el seu pare). També
el retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig, Meritxell Serret, Clara Ponsatí, i Toni
Comin i de l’Anna Gabriel, Marta Rovira i el Valtonyc.
L’Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració del
darrer Ple, el dia 27 d’agost.
- de particulars: 8
- 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 27 d’agost:
-

El divendres 4 de setembre al matí va presidir la Junta Local de Seguretat
d’Olot, que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament que va comptar
amb l’assistència del Sr. Albert Ballesta, director dels Serveis Territorials
d’Interior de Girona i del Subdelegat del Govern Central a Girona, Sr. Albert
Bramon.

Seguidament dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període.
-

El divendres 28 d‘agost va participar de la presentació als mitjans que es va fer
a Can Trincheria de les activitats culturals programades per aquesta tardor.

-

El dissabte dia 29 va assistir al concert d’en Jordi Molina i d’en Pere Pau que
es va organitzar dins el marc del Festival Cornamusam.

-

A les últimes setmanes, en diferents moments i de manera personalitzada, va
rebre als 8 alumnes que han estat reconeguts amb les millors notes de les PAU
d’enguany un acte que aquest any s’ha hagut d’anul·lar a causa de la COVID.

-

El dimecres 2 de setembre va participar de la roda de premsa de presentació
de l’exposició de l’Eudald de Juana que es pot veure a la Sala Oberta 2 del
Museu de la Garrotxa.

-

El dijous 3 de setembre va mantenir una reunió amb els directors dels centres
educatius de la ciutat en relació a l’inici del curs escolar.

-

El divendres 4 de setembre va prendre part de la roda de premsa de
presentació de les exposicions de tardor del Museu de la Garrotxa: la dedicada
als Cigarrillos Paris i la publicitat moderna i l’exposició Pirineus, la mostra del
col·lectiu d’artistes d’Artpirineus..
El mateix dia a la tarda va visitar l’exposició de Manuel Solà que s’ha instal·lat
a la sala d’Àmbit Sant Lluc i, tot seguit, es va traslladar a la Plaça del Torin on
va participar de l’acte amb motiu del 25 aniversari dels Amics de les lletres
Garrotxines.
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-

El dissabte 5 de setembre al matí va assistir a la Missa de record dels difunts,
que va acollir l’església de Sant Esteve.
Al vespre, va assistir a l’audició de sardanes organitzada per l’Agrupació
Sardanista Olot a la Plaça Braus.

-

El dimarts 8 de setembre va assistir a la Missa amb motiu de la Mare de Déu
del Tura. Per mesures de seguretat davant la COVID, la cerimònia va tenir lloc
a l’església de Sant Esteve.

-

El dijous 10 de setembre al Palau de Justícia de Girona va mantenir una reunió
amb la fiscal de Girona acompanyat de l’alcaldessa de Girona i del president de
la Diputació de Girona per tractar de les ocupacions incíviques d’habitatges.

-

El dilluns 14 de setembre es va reunir amb representants de la Plataforma “No
és un vial és un carrer”.

-

El dimarts 15 de setembre, acompanyat de la regidora d’Educació Mariona
Camps, va visitar diferents centres educatius per conèixer l’inici del curs
escolar. A continuació, va participar de la reunió telemàtica del Comitè de
Coordinació d'Emergències de comarques gironines amb motiu de la Covid_19.

-

El dimecres 16 de setembre, va rebre al Sr. Jordi Nebot a qui va fer entrega
d’una placa commemorativa amb motiu de la seva jubilació. Al vespre, va
participar de la Junta General del CASG i del Consorci SIGMA.

-

El dijous 17 de setembre va participar en el Consell d'Alcaldes de la Garrotxa
que es va fer de manera telemàtica i seguidament va assistir al Casal Marià i
juntament amb la regidora d’Educació Mariona Camps, del Consell Escolar
Municipal.

-

El dissabte 19 va assistir a la presentació del llibre” Quan siguis feliç, respira”,
de la Jenni Rodà que va tenir lloc a l’Arxiu. Posteriorment va participar als
Catòlics de la presentació del llibre “Mirall Ustori” de Lluís Busquets Grabulosa.

-

El diumenge 20 va assistir al Sismoday, acte de la programació del Sismògraf
al Parc Nou.

-

El dilluns 21 va visitar, amb el regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis
Vayreda, diferents comerços de la ciutat. A la tarda va assistir a la Junta
telemàtica d’Innovac.
- El dimarts 22 va participar de la reunió telemàtica del Gabinet Territorial de
Coordinació d’Emergències de les Comarques Gironines

Intervé el Sr. Riera. Lamentablement haurem d’afegir en aquesta llista de represaliats
i represaliades, la figura del molt honorable president Quim Torra perquè ben aviat
serà inhabilitat. Aprofito des d’aquí per demanar un punt d’entesa entre les forces
democràtiques per evitar que hi hagi estructures i no el poble de Catalunya qui
determini qui ha de ser el president de nostre país. Per altra banda, m’afegeixo a
l’agraïment de l’alcalde a totes aquelles persones que fan front al coronavirus. Alhora,
com a consistori hem de començar a buscar la manera de recuperar la vida enmig
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d’aquesta situació anòmala i plantejar-nos la forma que hi pugui haver cultura, comerç,
etc.
Intervé el Sr. Guix. Un agraïment a tota la comunitat educativa que aquests dies ha
demostrat que a Olot és una ciutat educadora i agrair l’esforç que han per iniciar
aquest curs amb les circumstàncies que tenim.
Intervé la Sra. Barnadas. Sumar-me a l’agraïment a la comunitat educativa
conjuntament amb els professionals de la sanitat perquè han engegat aquest curs.
També voldria fer un agraïment a la Conselleria d'Educació i la Conselleria de Sanitat
que malgrat el repte ingent de tenir davant un virus desconegut estant treballant per
poder superar aquesta pandèmia. Crec que com a societat ens podem felicitar tots
plegats i cridar sobretot la responsabilitat perquè si es prenen mesures de tot tipus és
senzillament per no pendren de més complicades.
Intervé el Sr. Alcalde. Coincideixo amb totes. A data d'avui, tenim la xifra més baixa de
contagis de totes les comarques de Girona i la província de Girona té les xifres més
baixes de tot Catalunya. Per tant, en conjunt a la ciutat les coses s’estan fent bé sense
renunciar a la cultura, el comerç, a la industria, a l’educació, etc. És a dir, hem après a
viure d'una manera diferent i amb prudència. Però no hem d'abaixar la guàrdia perquè
ens estem enfrontant a una pandèmia molt seriosa que afortunadament la majoria de
gent la passa d'una manera lleu, però que també hi ha casos molt greus i això, no ho
hem de perdre mai de vista i no ens hem de relaxar en cap moment.
Intervé el Sr. Vayreda. Aprofitant aquestes intervencions de felicitacions i com a
portaveu del grup, voldria fer extensiva la nostra felicitació a tot el personal de l’IME
com de la Brigada. També evidentment als dos regidors responsables d’aquestes
àrees, Sra. Camps i Sr. Sellabona Perquè han estat mesos molt intensos. Per una
banda, s’ha pogut complir amb les obres que ens havien demanat les escoles, i per
l’altra, pel suport de l’IME a tot el col·lectiu de professorat. Per tant, agrair la feina feta.
4. - DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2020LDEC002522 al 2020LDEC002790.
Intervé el Sr. Guix. Ens dona la sensació que s’estan generalitzant les conductes de
portar els gossos deslligats per la ciutat, vistos el nombre d’expedients sancionadors
d’aquest darrer mes.
És així, s’està generalitzant o s’està dins la normalitat en aquest nombre de sancions?
Intervé la Sra. Camps. La policia primer fa un avís al titular que cal portar el gos lligat i
sanciona quan hi ha una reiteració, negació a lligar-lo o una conducta incorrecta en
aquest sentit.
Intervé el Sr. Guix. S’ha imposat una sanció d'incompliment del torn de guàrdia un taxi.
És un problema que tenim a la ciutat que algunes vegades hi ha taxistes que no
compleixen amb el seu torn de guàrdia. Ens sembla bé. Per donar un servei de taxis
de qualitat al turisme de la ciutat hem de posar-hi ordre.
Intervé el Sr. Güell. Es tracte d’una sanció imposada al titular de la llicència nº11 per
un import de 500€, per l'incompliment d'atendre una trucada estant de guàrdia.
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Intervé el Sr. Guix. Ens poden aclarir l’adjudicació dels treballs de poda al Pg.
Barcelona?
Intervé el Sr. Sellabona. Es tracta d’una actuació puntual perquè hi havia unes
branques que molestaven als veïns de la part més alta d’un habitatge. Tenien les
branques molt a prop de la façana i els balcons.
Intervé el Sr. Guix. Ens poden aclarir l’expedient sancionador del bar la Cabanya per
no deixar actuar la Policia Municipal?
Intervé la Sra. Camps. M’ho anoto i els donaré resposta perquè no m’agradaria donar
algun detall que no fos correcta.
Intervé el Sr. Granados. Hem observat molts decrets de tancament d’activitats. Ens
poden explicar els motius?
Intervé el Sr. Vayreda. Es tracte d’una tasca de revisió habitual dels cens d’activitat
que està fent SIGMA. No totes aquestes activitats han tancat ara, sinó que algunes ho
han fet fa mesos, inclòs anys. També n’hi ha que han fet un trasllat a un altre local.
5. - JUNTA DE GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
Intervé la Sra. Roca. Ens poden explicar l’acord adoptat per la Junta de Govern de
data 17/09/20 sobre la contractació per a l'estudi rehabilitació i modernització
d'habitatges del nucli antic la segona fase. I referent a la primera fase, tenen les
conclusions fetes?
Intervé el Sr. Güell. Recordem que partíem de 800 habitatges inicials. Es va dividir en
dues parts; En una primera fase l’empresa contractada va ser Cel Obert i ja han pogut
visitar un 80% dels habitatges. Ara estem iniciant la contractació de la segona fase.
L’empresa encarregada també serà Cel Obert i es realitzarà amb paral·lel amb els que
queden de la primera fase, donat que els restants de la primera fase són molt
dificultosos i es vol encadenar amb aquesta segona part de l’estudi.
Intervé el Sr. Vayreda. En relació a les conclusions tot i que el treball de camp no
estarà a final d'any, sí que hem acordat amb l'empresa tenir bona part de les
conclusions fetes. Perquè un cop haguem analitzat un gran percentatge d'habitatge
tampoc canviaran massa les conclusions generals i per tant el compromís és que a
finals d'any puguem compartir les conclusions amb l'anàlisi d'alguns habitatges la
primera fase i alguns altres de la segona fase.
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6.1. - PROPOSANT ACORDAR LA CREACIÓ I DONAR CONFORMITAT A LA
DENOMINACIÓ DE L'IES LA GREDA
Núm. de referència : X2020031660
Núm. expedient: SG112020000007

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Atès que els Instituts Escola són centres educatius previstos a l’article 75, 1.e) de la
Llei 12/2009, de 20 de juliol d’educació i responen a un model organitzatiu i a uns
criteris pedagògics que asseguren la continuïtat del projecte educatiu en tota l’etapa
obligatòria donant una coherència pedagògica als processos d’ensenyament
aprenentatge.
Atès que aquest model organitzatiu permet donar resposta a les necessitats
d’escolarització dels alumnes del municipi.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Acordar la creació de l’Institut Escola Greda, amb domicili situat a l’edifici de
titularitat municipal situat al carrer dels Garganta número 11 d’Olot.
SEGON.- Donar conformitat a la denominació d’aquest nou institut com “ l’Institut
Escola Greda”.
Intervé la Sra. Camps. Es tracte de la transformació de l'escola Lluís Maria Mestres en
Institut Escola Greda. L'escola Lluís Maria Mestres deixarà d'existir, creant un nou
Institut, amb una estructura, organització, codi de centre nou i per tant, també amb un
nom nou. Així doncs, avui donem conformitat a la seva denominació. El nom de Greda
ha sortit d'un procés de consultes iniciat des de la mateixa escola passant per la
comunitat educativa fins al mateix Departament d'Educació. D’altra banda, el nom de
Lluís Maria Mestres no desapareix del tot, ja que s’ha batejat la biblioteca de l’Institut
amb aquest nom. M’agradaria donar l'enhorabona als alumnes, a les famílies, a
l'equip docent i als mestres per tenir un centre nou i agrair especialment a l’equip
directiu l’esforç que han fet.
Intervé el Sr. Riera. Primer donar l'abraçada fraternal a la comunitat educativa, als
equips directius, a l'alumnat, als professors, als pares i mares, a totes les famílies
perquè va ser un final de curs complexa i és un principi de curs complexa.
Pel que fa al punt, primerament felicitar novament als alumnes, professorat i l'equip
directiu per aquesta nova aposta. Creiem que això esmena una part important de
regulació a nivell d'educació de la nostra ciutat i sobretot de la comarca que
necessitava poder tenir un quart centre per ajudar en aquest sentit.
Finalment, aprofitar aquest punt per fer un petit prec pel que fa les entrades/sortides
de les escoles. Ens hauríem de plantejar algun tipus d'acció concreta en algun punt de
la ciutat per regular les dificultats circulatòries en aquestes hores, més agreujat ara
amb la pandèmia del covid.
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Intervé el Sr. Mir. Enviar també la felicitació a l’escola Llar. No veiem l’Institut Escola
com el model més adequat per un ciutat com Olot. Pot servir per allargar l’oferta
educativa dels nens i nenes en poblacions que no tenen Institut però no a Olot. És un
model que té inconvenients evidents, pel que fa oferta educativa i es tracte d’una
solució puntual del moment per donar resposta a un increment de la demanda
d’alumnes de secundaria de la nostra ciutat. En un altre sentit, creiem que no hauríem
de tornar improvisar alhora de planificar un nou curs, en coses com ha passat aquest
any. Per tant, hauríem de començar a planificar el futur d’aquest Institut Escola. Veure
quina és la ubicació més adequada, perquè molts alumnes i han d’arribar transportats
per les famílies o el transport públic donat lo complicat que és arribar-hi a peu des de
qualsevol punt de la ciutat. La ubicació física, ja sigui per tornar a ser escola o per
continuar sent institut escola, no ha de ser on és ara. Començar a parlar amb el
Departament la ubicació d’una nova escola per donar resposta en sentit educatiu a la
ciutat.
Intervé el Sr. Granados. A favor de la denominació que se li ha donat. Ens estranya
que Olot hi hagi pocs centres amb noms de personalitats relacionats amb l’educació, la
pedagogia o la cultura i per tant, celebrem que no es perdi el nom de Lluís Maria
Mestres. Per altra banda, pensem que el model Institut Escola pot tenir recorregut i és
un model d’èxit adequat per la nostra ciutat. Està bé que el Departament l’impulsi.
Potser el procés per arribar a aquest Institut Escola hauria d’haver estat d’una altra
manera. Personalment coincideixo amb el Sr. Mir que la ubicació és un dels aspectes
que hauria de ser millor. Tenim una doble xarxa d'escoles i instituts, tant concertada
com pública. Sabem que hi ha coses que no es poden canviar, però potser una forma
de fer-ho és igualar l’oferta mitjançant la creació de nous Instituts Escoles de manera
que l’oferta educativa concertada i pública s’igualin. A part que hi ha motius
pedagògics molt potents que ho avalen.
Intervé la Sra. Camps. La decisió de potenciar l’Institut Escola és del Departament
d’Educació de la Generalitat. Podem donar la nostra opinió del model que ens agrada
però no anar més enllà. En quan a la mobilitat i accessos dels centres, hi hem treballat
moltíssim. Tots els centres han fet un pla d'obertura per poder obrir el dia 14 amb les
màximes garanties possibles. Bàsicament s'ha treballat en dos nivells: Un, habilitant
molts més accessos dels que tenien i un altre esglaonant les entrades i les sortides a
nivell horari. Hem treballat també conjuntament amb les AMPES perquè les famílies
fossin conscients que cal evitar aglomeracions. La Policia continua regulant el trànsit
en aquest horari d’entrada i sortida, però també està atenta que no hi hagi aquestes
aglomeracions. S'han habilitat voluntaris de Protecció Civil que també van controlant
aquests espais d’entrada i sortida fora dels centres. Des de l’IME s’ha enviat a tots els
alumnes un escrit apel·lant a la responsabilitat individual de cadascú i de les famílies.
Un cop han passat els dies la situació s’ha anat controlant i regulant algunes coses
amb col·laboració amb els centres. Algun centre ha fet algun canvi d'entrada de grups,
d’altres han obert portes cinc minuts abans, també hi han hagut alguns centre que ens
han demanat la prohibició d'aparcar just a l'entrada perquè hi havien algunes famílies
que deixaven els nens davant de la porta, etc. En aquets moments, valorem en
termes generals que està funcionant amb seguretat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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7.1. - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2019
Núm. de referència : X2020031343
Núm. expedient: CPG52020000008

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el compte general de la Corporació de l’exercici 2019 una vegada ha
estat revisat per la Comissió Especial de Comptes i ha estat a exposició pública tal
com disposa la normativa vigent sobre les Hisendes Locals.
Segon.- Trametre el compte a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de
Catalunya abans del 15 d’octubre d’enguany per donar compliment, també, al que
disposa la normativa.
Presenta la Proposta la regidora Sra. Torras i n’explica el contingut.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC) i 7
abstencions (5 ERC i 2 CUP)
8.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 8
Núm. de referència : X2020031400
Núm. expedient: CPG32020000009

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:
20.330.340.410000
20.140.1521.13100
20.140.1521,16000
20.140.151.64003

Institut Mun.Esports i Lleure
Personal Lab..Temp.Habitatge
Assegurances soc. Habitatge
Proj.Pol.actuació c. Carles I

100.000,00
6.800,00
2.200,00
31.000,00

Menors ingressos:
20/48001

Conveni ACO – Llums Nadal
TOTAL APLICACIONS DE FONS
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11.000,00
151.000,00

ORÍGENS DE FONS:
Transferència de crèdit:
20.200.430.467006
20.400.330.410000
20.143.1521.227992
20.410.338.227995
20.140.165.61912
20.140.17421.63301

Consorci DINAMIG
Institut Mun.de Cultura Olot
Prestació serveis habitatge
Festes del Tura

Act. Enllum. Vies públiques

Estalvi energètic

40.000,00
30.000,00
9.000,00
30.000,00
11.000,00
20.000,00

Baixa de despesa:
20.200.430.467006
TOTAL ORÍGENS DE FONS

Consorci DINAMIG

11.000,00
151.000,00

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.
Presenta la Proposta la regidora Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Demana si se’ls hi podria donar més informació urbanística del
Projecte.
Intervé el Sr. Güell. S’ha adoptat un canvi de sistema d’adjudicació d’aquest Polígon
d’Actuació, passant de compensació a cooperació. Això vol dir, que l'Ajuntament és
qui avança els diners per redactar tota la documentació i aquest cost queda imputat
pel futur desenvolupament d’aquest polígon i seran els propietaris dels terrenys que
hauran de satisfer aquesta quantitat a l'Ajuntament.
Intervé el Sr. Mir. Molts d’aquestes modificacions són fruit dels acords conjunts que
vam prendre per afrontar les conseqüències del COVID a la ciutat i per tant tot el que
faci referència en aquest sentit i votarem a favor. Ens a sorprèn però, que en totes
aquestes modificacions no veiem una aportació important en educació en aquest
moments tant complicats per ells com és l’inici de curs.
Intervé Sra. Suescun. És positiu davant de la situació en què ens trobem que s'hagin
pogut prendre mesures i fer els traspassos de crèdits que siguin absolutament
necessaris i que convinguin. Però, ens agradaria tenir més informació pel fet que
s'utilitzin 40.000 euros de fons Dinàmic, quan justament des de Dinàmic vam aprovar
un Pla de reactivació econòmica, social i d'ocupació. Entenem que aquest diners són
necessaris per cobrir la davallada d’ingressos de la Piscina Municipal i l’Estiu riu, però
per contra seria convenient saber com recuperarem aquest 40.000€ que estaven
destinats al fons d’aquest Pla de reactivació econòmica, social i d’ocupació de
Dinàmic.
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Intervé la Sra. Torras. El que estem fent actualment és reajustar el pressupost perquè
sabem que tindrem un dèficit, però el nostre compromís és tancar l’any amb positiu
perquè és la nostra responsabilitat. Ara pera ara la primera feina que estem fent és
detallar partida per partida de cada organisme autònom per veure els resultats que
tenen cadascun d’ells. Però en cap cas deixarem de banda la reactivació econòmica
acordada entre tots. Aquesta aportació econòmica per part de Dinàmic es fa perquè
s’ha consensuat amb els tècnics i vista la impossibilitat de realitzar les accions que
tenien programades properament per part d’aquest organisme. En aquest moments
no és necessària cap aportació a l’IMEJO, perquè hem anat reajustant les partides
d’aquest organisme i també pel fet que rebrem el pagament de les escoles bressol
d’anys anteriors el qual és una bona noticia. Ara fem l'Institut Municipal d'Esport i
Lleure perquè tenen sobre la taula aquesta necessitat i utilitzem aquestes partides
perquè aquestes estant en disposició de poder ajudar un altra organisme. Tot és
Ajuntament i a mesura que vagin sorgint les necessitats les anirem cobrint.
Intervé el Sr. Vayreda. Aquests diners de Dinàmic venen d'activitats que no s’han
pogut realitzar com la Fira de l’1 de Maig i la Fira de Sant Lluc. També pensin que
tindrem una aportació econòmica extraordinària del SOC a tota la Garrotxa d’uns
100.000€ que ens permetrà impulsar l’Oficina de Reactivació Econòmica i reimpulsar
projectes. En aquest sentit, per tant no deixarem de banda la reactivació econòmica,
social i d’ocupació. Hem tingut menys ingressos com Ajuntament i tenim moltes més
despeses en educació, serveis socials i per tant hem d’equilibrar el pressupost amb
aquestes modificacions. En concret amb el tema d’educació hem fet una inversió per
obres d’adequació en matèria del COVID de 50.000€ dels quals 16.000€ els hem
assumit nosaltres quan tocava al Departament d’Educació de la Generalitat assumirlos en el cas de l’IE Greda.
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. - ENCÀRREC AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA DE LA GESTIÓ
DE LES ACTUACIONS REFERENTS A LES OBRES DE CONSERVACIÓ I
MANTENIMENT DEL CAMÍ ANOMENAT DE CAN MALI - LES PLANOTES.PROPOSANT DONAR COMPTE
Núm. de referència : X2020029770
Núm. expedient: URG32020000005

Vist que per Decret d’Alcaldia 2020LDEC002603 de data 1 de setembre de 2020 es
va acordar encarregar al Consell comarcal de la Garrotxa, la gestió de les actuacions
referents a les obres de conservació i manteniment dels camins anomenats:
•

Camí públic corresponent en part a la fitxa número 1.11.113.0040, de l’inventari
de camins públics municipals, en el tram que va des de la intersecció de la
pista del Triai amb l’Avinguda de Sant Jordi d’Olot, fins al paratge del Triai, a
l’alçada de Bellpuig.

•

Camí públic corresponent en part a la fitxa número 1.11.113.0024, de l’inventari
de camins públics municipals, en el tram que va des de l’inici de la pista de la
Moixina fins l’hípica de Can Nic, passant per Can Soc.

•

Camí públic corresponent en part a la fitxa número 1.11.113.0010, de l’inventari
de camins públics municipals, en el tram que va de les Planotes a can Mali.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
DONAR COMPTE del Decret d’Alcaldia 2020LDEC002603 de data 1 de setembre de
2020, pel qual es va acordar encarregar al Consell comarcal de la Garrotxa, la gestió
de les actuacions referents a les obres de conservació i manteniment dels camins
anomenats en la part expositiva del present acord.
Intervé el Sr. Güell. Es dona compte de l’encàrrec de gestió al Consell Comarcal que a
partir dels recursos del Pla Comarcal de Muntanya ens permeti enquibir tres camins
del municipi d’Olot seguint els criteris fixats a tots els ajuntaments de la comarca.
Els camins són: el camí del Triai, el camí de la Moixina fins a la hípica de Can Nic i el
camí de les Planotes a Can Mali.
Intervé el Sr. Riera. Ens alegrem perquè és una bona iniciativa pensant en cada un
dels tres camins que per causes diverses necessiten un arranjament. Ens agradaria
saber quina intervenció s’hi farà? Per intentar mantenir simplement l’estructura actual
dels camins i evitar nous asfaltats.
Intervé el Sr. Guix. Efectivament és una demanda que havíem demanat al plenari i
concretament el camí de la Moixina fins Can Nic es tracte d’un camí ral que s’haurà de
considerar d’arranjar amb molta delicadesa perquè és un camí empedrat. Per tant,
s’hauria de fer un projecte i presentar-lo al Parc Natural.
Quan tinguem més pressupost també s’hauria de fer un altre camí rural com és el camí
del Pla de Sant Andreu.
Intervé el Sr. Güell. Tindrem en compte les aportacions que han fet en la redacció dels
projectes.
I el Ple se’n dona per assabentat.
10.1. - PACTE D'ALCALDES PER AL CLIMA I L'ENERGIA.- PROPOSANT
ACORDAR ADHESIÓ
Núm. de referència : X2020031698
Núm. expedient: URG32020000006

En el Pacte Europeu dels Alcaldes pel Clima i l’Energia s’agrupen milers de governs
locals que de forma voluntària es comprometen a implantar els objectius en matèria de
clima i energia de la UE.
El llançament del Pacte dels Alcaldes va tenir lloc al 2008 a Europa amb el propòsit de
reunir als governs locals que voluntàriament es van comprometre a aconseguir i
superar els objectius de la UE en matèria de clima i energia.
Les ciutats signants, es comprometen a actuar per recolzar la implantació de l’objectiu
europeu de reducció dels gasos d’efecte hivernacle en un 40 % pel 2030 i l’adopció
d’un enfocament comú per l’impuls de la mitigació i l’adaptació al canvi climàtic.
Amb aquesta adhesió, Olot es compromet a seguir mitigant el canvi climàtic, com ha
estat fent des de la seva adhesió al Pacte dels alcaldes el 23 de febrer de 2012.
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Segons aquest Pacte, Olot tenia l’objectiu de disminuir en un 20% les seves emissions
l’any 2020 (respecte l’any de referència, 2005).
Però ara, a més de mitigar el canvi climàtic, Olot també vol començar a adaptar-se a
aquest fenomen cada cop més present. Això li permetrà ser més resilient, és a dir,
menys vulnerable als efectes ja existents del canvi climàtic. El full de ruta a seguir per
assolir aquests objectius comuns de mitigació i adaptació és la redacció del PAESC:
Pla d’Acció per l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC), amb un horitzó fixat l’any
2030, document que serà redactat durant els propers mesos.
En aquest PAESC s’hi definiran un conjunt d’accions de mitigació i d’adaptació, les
quals han de permetre complir els objectius de reducció d’emissions a la ciutat.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- ACORDAR l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a la iniciativa promoguda per la
Unió Europea amb el Pacte Alcaldes per al Clima i l’Energia.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Güell. El 23 de febrer 2012 l’Ajuntament d’Olot va acordar adherir-se al
Pacte dels alcaldes per mitigar el canvi climàtic. Proposem renovar aquest acord i
adherir-nos al pacte en dues components: el compromís ferm de reduir les emissions
en un 40% d'aquí a l'any 2030 i comprometre’ns a redactar un document de mesures
per poder aconseguir aquesta reducció.
Haurem de redactar un document que serà Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible i el
Clima. És a dir, a part de la component energètica ens hem de fixar també en tota una
sèrie d’accions encaminades a mitigar les conseqüències d'aquest canvi climàtic
assumint que ja el tenim aquí. I per tant, arribar a l’any 2050 neutres en quan
emissions de CO2. Voldria remarcar que abans no iniciem la redacció del nou
document PAES, haurem de procedir al tancament de Pla d'Acció de l'Energia
Sostenible de l'Ajuntament d'Olot, detectar-ne els resultats i extreure’n conclusions que
servirà com a punt de partida del nou PAES.
Intervé la Sra. Roca. Realment ens hem de posar les piles en aquest tema i que no
quedi només en paraules. Perquè hem de començar a reduir un 40% les emissions de
CO2, però per contra en el Ple passat aprovava que nosaltres reduïm però després
venem el nostre CO2 perquè un altre contamina.
Intervé el Sr. Guix. Estem a favor de les polítiques per millorar la sostenibilitat i
defensar el medi ambient. Valorem la proposta positivament però també ens agradaria
que el dia a dia hi hagués més accions per defensar el medi ambient a la nostra ciutat.
Intervé la Sra. Barnadas. Tot el tema de l'emergència climàtica, la sostenibilitat i
transició energètica és un element clau de la nostra societat. Voldríem fer dues
demandes: Primer, necessitem que donin compte del PAES. És a dir, número
d’accions executades, tones de CO2 estalviades, % execució del Pla, pressupost real
destinat, etc. I segon, els demanem que facin un Pla d'Acció per a l'Energia Sostenible
i el Clima realista, adequat a les possibilitats que hi ha. Recordar-los que la transició
energètica no es base en canviar els leds dels fanals de la ciutat, ni instal·lar plaques
solars en equipaments municipals, ni en rehabilitacions per canviar tancaments, sinó
que es basen en coses molt més agosarades com un canvi general de Mobilitat,
comunitats energètiques públiques, fomentar els polígons a través de calderes de
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biomassa o través de generació de biogàs. Per tant, si realment hem de reduir aquest
40% de CO2, tenen ara mateix un repte brutal al davant i han de ser molt més
agosarats amb les propostes però alhora molt més realistes. Si això s’ha de fer, no
tenen altre remei que prioritzar la mitigació i l'adaptació al canvi climàtic en les seves
polítiques. Cosa que de moment no hem vist.
Intervé el Sr. Güell. En aquest últims anys s’han realitzat accions extraordinàries per
reduir el consum energètic a nivell dels edificis municipals i no només consistents amb
canvi de llums leds. També s’ha realitzat la substitució de 2.300 fanals de la via
pública que funcionen durant les hores nocturnes i tots els dies de l'any a la ciutat
d'Olot. Tenim la illa energètica que permet deixar d'emetre 800 tones/any de CO2. Les
calderes d’edificis municipals funcionen amb biomassa. El projecte europeu
EUROPACE que precisament va adreçat a un dels sectors responsable d'una gran
quantitat de les emissions de gasos d'efecte hivernacle. En quan a temes de mobilitat,
hem aprovat el plec de condicions per iniciar el procés del projecte Olot pedala i que
ens ha d’ajudar a un canvi de la mobilitat. També hem fet un canvi en l’ordenança
municipal i properament posarem sobre la taula el futur mapa de la Mobilitat d'Olot.
Per tant, anem pel bon camí i amb aquest nou document farem accions realistes per
aconseguir l'objectiu que avui ens proposem.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
11.1. - CONVENI.- PROPOSANT APROVAR CONVENI DE CESSIÓ DIVINA
PROVIDÈNCIA.
Núm. de referència : X2020031953
Núm. expedient: URG42020000007

El Bisbat de Girona com a propietari de les finques registrals números 21072 i 21073,
que composen de l’edifici pròpiament dit convent amb la seva capella i la part
d’edificació en el seu dia destinada a guarderia, actualment on hi té la seva seu la
institució “Càritas diocesana i Banc d’aliments”, ha manifestat el seu interès en que,
prèvies les operacions jurídiques d’agrupació i posterior divisió en propietat horitzontal
en puguin originar-se dues entitats o departaments que, independents, formin part del
mateix edifici i cedir un dels dos departaments, a l’Ajuntament d’Olot, i l’altre restarà
ocupat per l’entitat Càritas diocesana i Banc d’aliments.
Per part dels serveis tècnics municipals i de comú acord amb els assessors tècnics i
jurídics del Bisbat, s’han confeccionat els plànols de divisió en propietat horitzontal de
l’edificació de forma que en pugui resultar una funcionalitat independent dels dos
departaments.
A l’ensems, s’ha redactat el conveni regulador de les condicions en què s’ha de produir
la cessió citada, del qual es proposa la seva aprovació al Ple de la Corporació i per
part del Col·legi de Consultors i Consell d’Assumptes Econòmics del Bisbat-Diòcesi de
Girona. Aprovacions que tenen el caràcter de condició suspensiva de la cessió en
propietat proposada.
Per part del lletrat d’urbanisme s’ha informat el caràcter lucratiu que té la cessió
proposada, donat que les condicions que conté el conveni no són més gravoses que el
valor de la part de l’edificació que es cedeix.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR el conveni regulador de la cessió de propietat d’una porció de la
finca anomenada de la Divina Providencia, entre el Bisbat de Girona i l’Ajuntament
d’Olot,i en aquest sentit acceptar la cessió en propietat del departament D1 que en
resulta de la descripció de la propietat horitzontal que es conté a l’expedient, com a
document adjunt al conveni.
SEGON.- FACULTAR expressament el senyor alcalde per a la signatura de tota la
documentació administrativa i notarial necessària per a dur a terme l’acceptació de la
cessió ofertada i descrita en el conveni, especialment en relació a les operacions
d’agrupació, divisió en propietat horitzontal i en definitiva totes aquelles que en resultin
necessàries incloent les d’aclaració i/o de rectificació, fins a la seva inscripció en el
Registre de la Propietat.
TERCER.- AGRAIR al Bisbat de Girona la predisposició en relació a la cessió descrita.
Intervé el Sr. Alcalde. Les monges clarisses després de 125 anys d'activitat i en
agraïment per tots els que els ha donat la ciutat d'Olot tenien la voluntat de donar
aquest edifici a la ciutat perquè continués tenint un ús social, formatiu o cultural
adreçat a les persones d’Olot. Ara el bisbat vol respectar la voluntat d’aquesta
congregació religiosa i per tant establir aquest conveni on donen aproximadament
aquests 1600m. a la ciutat. Un cop aprovat el conveni permetrà al bisbe de Girona i jo
mateix com a alcalde d’Olot a formalitzar aquesta donació davant notari. Després entre
tots hem de ser capaços de donar l'ús que es mereix una instal·lació tan atractiva com
aquesta i situada en un lloc tan bo de la ciutat com és el de la Providència.
Intervé el Sr. Riera. Creiem que és una oportunitat per tenir un altre espai pensat per
a la ciutat. Pel que hem llegit a canvi de la cessió assumirem el cost dels arranjaments
per donar un nou ús. Esperem però que aquest conveni no hauria d’anar vinculat a cap
altra futur conveni com per exemple les obres de la façana de St. Esteve.
En quan a l’ús, demanaríem si els Escoltes poden seguir utilitzant aquest espai perquè
entenem que els Escoltes és una organització que aporta molt valor afegit als nostres
joves de la ciutat. Creiem que seria interessant per la seva ubicació i perquè ells hi
estan a gust. Finalment, plantejar de cara al futur quins usos s'hi podrien fer?
Nosaltres proposem que seria un bon lloc per a l’Escola de Noves Oportunitat donat
que va haver-hi una negativa perquè ocupessin l’antic edifici de la Granja. Moltes
vegades hem dit que vivim d’esquena al riu, creiem que també ajudarà a dignificar
aquest espai i recuperar els espais vora riu de la ciutat per entendre el nostra passat
històric.
Intervé el Sr. Guix. Primer, agrair les gestions fetes per aquest Ajuntament i l’anterior,
així com també a la comunitat religiosa per tirar endavant aquest conveni perquè és
una bona noticia per la ciutat poder disposar d’un nou edifici.
Intervé el Sr. Quintana. Primer de tot agrair a la congregació de les clarisses que hagin
tingut aquest gest cap a la ciutat. En quan als usos, seria convenient tenir un Pla
d’equipaments general de la ciutat per tenir una planificació alhora de donar usos als
equipaments. Ens sembla bé que els Escoltes puguin ocupar aquest espai. Només un
aclariment en quan el conveni, entenem que la propietat passa a ser de l’Ajuntament.
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Intervé el Sr. Alcalde. Efectivament es tracte d’una cessió definitiva. Una part importat
en la redacció del conveni ha estat la de no introduir clàusules que condicionessin a
l'Ajuntament en aquests moments ni d’aquí 50 anys.
En aquest sentit estem satisfets perquè recull pràcticament tots els usos que vulguem
sense condicions i per sempre més. Els Escoltes és la primera activitat que hi tenim.
L’edifici té un pati interior ideal per fer-hi aquest tipus d’activitat. L’activitat dels
Escoltes es concentra principalment el dissabte i ha de ser totalment compatible amb
altres activitats que podem pensar que necessita la ciutat en aquest lloc. En quan als
usos ja tindrem temps a parlar-ne dependrà de varis factors. Les obres aniran a càrrec
nostre perquè l’edifici és nostre i voldria desvincular qualsevol relació amb la façana de
St. Esteve. Això ha estat voluntat d’aquesta congregació. Per altra banda, sí que estic
a favor que l’Ajuntament col·labori en la restauració de la façana de l’església perquè
és un element patrimonial històric que hi ha contribuït el Departament de Cultura, la
Diputació de Girona, el Bisbat i crec que com a ciutat tenim l’obligació d’ajudar.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
12.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL A L’ÀMBIT DEL POLÍGON INDUSTRIAL DEL PLA DE BAIX.APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència : X2020031154
Núm. expedient: UPL12020000009

Vista la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del
polígon industrial del Pla de Baix, redactada per Xavier Canosa – Núria Díez, en data
setembre de 2020, l’objecte del qual és adaptar l’illa urbana limitada per l’Avinguda
Europa, el carrer Itàlia, el carrer de França i el carrer Grècia, al polígon industrial de
Pla de Baix, per tal d’adequar les condicions urbanístiques del planejament vigent a
l’actual situació en la que s’han concentrat, en la pràctica totalitat d’aquest àmbit
territorial, activitats econòmiques directament vinculades a la industria càrnia.
Vist l’informe emès pel lletrat de l’Àrea d’Urbanisme en data 22 de setembre d’enguany
que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement la referida
Modificació Puntual del POUM i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació inicial.
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 22 de setembre
d’enguany i que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació.
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme i l’art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal a l’àmbit del polígon industrial del Pla de Baix, redactada per
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Xavier Canosa – Núria Díez, en data setembre de 2020, d’acord amb l’informe
favorable emès pel lletrat d’urbanisme en data 22 de setembre d’enguany i que
s’adjunta a l’expedient.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.

Intervé el Sr. Güell. La ciutat necessita de disposar de zones d'aparcament en aquesta
zona, ja sigui pels treballadors de l’escorxador, pels treballadors de la nova planta de
NOEL o dels usuaris de les instal·lacions esportives del Morrot. L’operació consisteix
en què els metres quadrats d'edificabilitat que tenen aquestes dues parcel·les una de
les quals és propietat de l'Ajuntament d'Olot es transfereixen al polígon de l'avinguda
Europa. De tal manera que aquests terrenys quedaran alliberats d'edificabilitat i en el
seu lloc s’hi farà un aparcament per a vehicles. Aquesta edificabilitat que s'ha
traspassat a l'Av. Europa permetrà precisament fer viable la construcció d'aquesta
futura indústria. Es tracte d’una modificació urbanística on tots hi sortirem guanyant.
Intervé el Sr. Riera. És cert que la ciutat necessita aparcaments, però no sé si és
aquest el lloc més necessari. Ens preocupa aquest tipus de monocultiu industrial que
tenim a nivell comarcal, en aquest cas del porc. Benvingut sigui el creixement de
NOEL i el creixement del sector porcí, però apostar-ho tot a una carta, si aquest en
algun moment falla el pal serà gros per la ciutat. Sense voler mal al sector, ho
plantegem pensant si en algun moment hi ha una pesta o alguna altra qüestió similar.
Hi poso com exemple el monocultiu turístics que tenim arreu dels Països Catalans.
Hem vist situacions bastant precàries post-covid a poblacions de la costa litoral. Els
monocultius tenen aquest risc. A part també, ens hauríem de plantejar la precarietat
laboral de falsos autònoms i tot el que comporta en aquest concepte de fer una “illa del
porc” que tenim. Per últim preguntar, un cop construïts aquests aparcaments qui
netejarà i farà el manteniment d’aquest espai i pagarà els costos de llum d’aquesta
zona?
Intervé el Sr. Guix. És una bona noticia perquè donem suport a la indústria de la nostra
comarca i en concret a la industria que es vol establir en aquest polígon industrial. A
més, sí que el porc ocupa una part important d’aquestes empreses, però darrerament
estant innovant mitjançant projectes de recerca i desenvolupant nous productes que
no tenen res a veure amb el porc. Actualment no hi ha aparcaments suficients pels
treballadors en aquest polígon industrial i aquest conveni ho solucionarà. Alhora també
donarà solució d’aparcaments durant els cap de setmana en la zona esportiva del
Morrot. Això, és ordenar la ciutat i és una bona noticia. Per tant anem ordenant aquest
sector, anem arribant urbanísticament si és possible a l’escola del Morrot que ens
permetria connectar amb l’Espai Cràter que és una obra important de futur.
I un últim aclariment sobre les empreses amb falsos autònoms, consultant les dades
estadístiques i la seguretat social actualment no tenim falsos autònoms a la comarca,
és un tema resolt.
Intervé la Sra. Barnadas. Entenem que es crea una necessitat a partir de la instal·lació
d’aquesta nova planta i el possible col·lapse d’aparcament que això pot suposar. A
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més de la necessitat donada l’activitat esportiva d’aquesta zona. Però, aquesta
necessitat es genera pel problema de no fer política de mobilitat. En un polígon
industrial urbà com el que tenim és podria gaudir d’un sistema de mobilitat col·lectiva,
gaudir d’uns carrils bici que hi arribessin, etc. No entenem que continuem apostant per
aquest tipus de mobilitat del segle XX, és a dir cadascú amb el seu cotxe a tot arreu.
En aquest sentit, estem segur que si tinguéssim un sistema de transport públic que et
puguis acostar al polígon industrial molts olotins l’utilitzarien.
Intervé el Sr. Alcalde. Coincideixo amb el Sr. Guix i puc donar fe que des del 15 de
juliol del 2019, no i hi ha cap fals autònom a la ciutat.
Intervé el Sr. Güell. En quan el tema dels aparcaments, aclarir que no és una cessió,
sinó que es produirà una reparcel·lació de totes les propietats que figuren en l’àmbit
d'actuació que són totes les indústries que hi ha a l’ av. Europa excepte l’edifici de la
ITV i les dues parcel·les una de les quals és propietat de l'Ajuntament d'Olot i que
passarà a ser propietat de NOEL, fruit del procés de reparcel·lació. L’Ajuntament
d’Olot ingressarà uns diners per posar a disposició les parcel·les per poder fer realitat
aquest aparcament. Avui s’aprova una modificació del planejament urbanístic, un cop
validada per la Comissió Provincial d’Urbanisme i es consideri aprovada de manera
definitiva, vindrà la gestió d’aquesta modificació urbanística. Serà en aquest moment
que passarem a concretar molts dels aspectes que figuren en aquesta modificació i
que s’hauran d’estipular mitjançant un conveni urbanístic. Inclourà aspectes de gestió
urbanística com: qui es farà càrrec del manteniment i neteja de l’aparcament, qui
instal·larà les barreres d’entrada, qui farà el manteniment del paviment, qui pagarà la
il·luminació, etc. Pel que fa la mobilitat, la normativa actual obliga a partir dels metres
quadrats de sostre edificable a tenir un nombre determinat de places d’aparcament. Ja
m’agradaria que hi hagés una llei que digués que forçosament l’accessibilitat al
polígon industrial ha de ser a peu o en bicicleta.
També cal tenir en compte, que el fet d’aquesta nova planta en aquest polígon
comportarà el trasllat de l’activitat que es desenvolupa a NOEL 2 situada a l’Av. Gaudí.
Per tant, el trànsit que es generava entre NOEL 2 i la planta de Beguda i que interferia
en la mobilitat interna de la ciutat, ara passarà a través de la A26.
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.- PRECS I PREGUNTES
HABITATGES BUÏTS/RECÀRREC IBI
Intervé la Sra. Roca. En les ordenances fiscals que es van aprovar hi havia la
possibilitat de sancionar els habitatges buits amb un recàrrec del 50% a l’IBI. Ens
quants habitatges buits s’ha aplicat el recàrrec?
Intervé la Sra. Torras. S’hi ha començat a treballar i s’està avançant.
A dia d’avui estem detectant aquest pisos buits per després notificar-ho als propietaris i
finalment, passar-ho al cadastre. Estem anant a un bon ritme en detectar aquests
pisos i aquest treball podria donar a partir de l’any vinent els seus primer fruits.
ADHESIÓ ATUM
Intervé la Sra. Roca. Ara fa un any ens vam adherir a l’ATUM (Associació de Municipis
per la mobilitat del transport urbà). Quins resultat hi ha després d’aquest primer any?
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Intervé el Sr. Güell. Justament ens hi hem reunit aquesta setmana per assentar les
bases d’una col·laboració del que hauria de ser el nou model transport públic d'Olot.
La idea inicial és d’oblidar-nos dels models del segle XX. Començarem en fer un
anàlisis del transport públic de la ciutat i això ens ha de guiar cap un nou model de
mobilitat a l’any 2024 que acaba la concessió del transport públic Olot.
FOTOGRAFIES OBRES RCR / TAXA
Intervé la Sra. Roca. Ens ha arribat que si es vol fer una fotografia a una obra d’Olot o
comarca dels arquitectes RCR, se’ls avisa que es pot cobrar una taxa de drets d’autor
per un import de 4€ per part dels arquitectes.
Intervé el Sr. Alcalde. És la primera vegada que ho sento a dir, ho preguntarem.
URBANITZACIÓ CARLES I
Intervé la Sra. Roca. Hi ha alguna possibilitat que ens expliquin amb més calma la
urbanització del polígon actuació Carles I?
Intervé el Sr. Alcalde. En prenem nota per explicar-ho sobre plànol en una propera
reunió de coordinació de grups municipals.
JUNTA DE SEGURETAT
Intervé el Sr. Riera. Proposar si a les properes Juntes de Seguretat hi poden assistir
professionals a nivell educatiu o treball comunitari del món social per ampliar la visió
d’aquest camp i fomentar la prevenció i no la sanció. Perquè no tot es soluciona amb
l’actuació policial sinó també amb polítiques socials.
Intervé el Sr. Guix. Entenem el Sr. Riera, tot i això potser aquesta acció educadora i
pedagògica també la pot fer la policia. Ens agradaria que l’alcalde ens expliques els
acords presos a la Junta de Seguretat.
Intervé el Sr. Alcalde. Coincideixo en què estaria bé que hi poguessin participar agents
educatius i comunitaris per fomentar aquesta part preventiva. En quan el contingut de
la reunió, els hi explicaré detalladament a la propera reunió de coordinació de grups
municipals. Els vaig transmetre sobretot aquesta percepció de seguretat que durant
l'estiu la ciutat ha perdut i els vaig demanar la seva col·laboració per recuperar-la.
Comparativament amb xifres no ens a situen dins de les ciutats d’una alt percentatge
de delictes però hem de reconèixer que la percepció de seguretat de la ciutadania, per
diversos motius des de l’estiu l’hem perdut.
NETEJA CENTRES ESCOLARS / PREVENCIÓ COVID
Intervé el Sr. Guix. No hem vist cap contractació ni ampliació de crèdit per la neteja
dels centres escolar com a mesura preventiva pel COVID.
Intervé el Sr. Sellabona. Actualment, s’estan realitzant més neteges de les previstes
abans de la situació del Covid19. En aquest inici de curs, amb la col·laboració dels
equips directius s’està treballant en una proposta per identificar els nous espais
utilitzats de manera regular, a més d’identificar les necessitats que això representaria
en hores de neteja. Inicialment, ja s’hi ha incorporat un augment d’hores a totes les
escoles, així com també a molts altres equipaments de la ciutat.
SANCIONS MASCARETES / SANCIONS DEFACACIONS GOSSOS
Intervé el Sr. Guix. Quantes sancions s’han imposat a persones per no portar posada
la mascareta? I quantes a titular de gossos per no recollir les defecacions?

Mod ACTS_DP06

Intervé la Sra. Camps. Actualment hi ha moltes més sancions de no portar la
mascareta que de defecacions, perquè en aquest moments la prioritat és la COVID.
De moment s’han posat unes 120 sancions per no portar mascareta. Sobre les
sancions de defecacions en aquest moments no tinc les dades, però són moltes
menys.
HORTS MUNICIPALS A SANT MIQUEL
Intervé el Sr. Guix. Sant Miquel és l’únic barri que no té horts municipals, proposem
posar-ne al costat dels equipaments esportius d’aquest barri.
Intervé el Sr. Alcalde. A finals d’any, està previst que el veïns de Sant Miquel repensin
el seu espai a través del PIAM Sant Miquel.. Els hi traslladarem aquesta proposta.
MUSEUS
Intervé el Sr. Guix. Tenim uns bons museus amb bones obres però per contra les
visites són escasses. Per tant, s’hauria de fer una política de promoció per intentar que
la gent que visiti la ciutat i la zona volcànica també entri als museus.
Intervé el Sr. Alcalde. Completament d'acord, també m’agradaria que molta més gent
vistes les exposicions permanents que tenim els museus. Les dades diuen que les
exposicions temporals són visitades per molta més gent. Però no és un problema
només d’Olot, sinó que és molt més generalitzat. Prenc nota del suggeriment.
PROJECTE STOLPERSTEINE
Intervé la Sra. Barnadas. El mandat passat es va aprovar la moció per homenatjar els
olotins deportats als camps nazis mitjançant el projecte Stolpersteine. En quin estat
està?
Intervé el Sr. Alcalde. Hem fet la feina. Vam aprovar una moció, tenim identificats el
nombre de persones que van perdre la vida en els camps d'extermini nazi. Hem fet la
petició al departament de la Generalitat que s'encarrega del Memorial. Però, la
persona encarregada de fer aquestes rajoles és un senyor austríac que les fa
personalment perquè pensa que la matança industrial que es va produir en els camps
d'extermini s'ha de veure canviada per aquesta personificació de cadascun d'aquests.
En principi, està previst que l’any 2022 aquest senyor les faci i les vingui a col·locar ell
mateix. Arribat aquest moment haurem de fer la contractació de tota la part de
divulgació i d'investigació d'aquestes persones, així com també lligar-ho amb activitats
escolars, etc.
IL·LUMINACIÓ PASOS VIANANT CTRA. LES TRIES.
Intervé la Sra. Suescun. En un anterior Ple vaig fer una pregunta en relació la falta
d’il·luminació en passos de vianants a la ctra. de les Tries. Com està el tema?
Intervé el Sr. Sellabona. De moment no s’ha impulsat cap actuació definitiva. De
moment, hem realitzat comprovacions de la zona per si complim amb un mínim
d'il·luminació. Es tracte d’una zona on la calçada per creuar és molt ampla i si suma el
fet que hi ha un arbrat de dimensions importants. Hem de trobar una solució que ens
permeti una llum prou baixa però alhora que ens permeti il·luminar tota l'amplada de la
carretera. Els tècnics estant treballant en trobar aquest angle d’il·luminació que ens
permeti donar una solució.
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les 8 i 10 minuts 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
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LA SECRETÀRIA

