ACTA NÚM.12
SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA DE 19 NOVEMBRE 2020
1A CONVOCATÒRIA

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 19 de novembre 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 : X2020038881
Núm. expedient: SG012020000045

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 19 de novembre
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.
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 29 d’octubre de 2020
3. - SÍNDIC DE GREUGES
El Sr. Alcalde dona la benvinguda a l’adjunt General del Síndic de Greuges el Sr.
Jaume Saura.
Intervé el Sr. Saura donant compte de l’informe del Síndic en relació a les actuacions
dutes a terme a Olot durant l’any 2019.
Intervé el Sr. Riera. En primer lloc com cada inici de Ple volem enviar una abraçada
fraternal en aquest cas al poble saharaui que es troben davant d'una situació molt
complicada.
Pel que fa l’informe del Síndic, creiem que la figura del Síndic de Greuges és
imprescindible. Cal seguir informant i fer difusió a la ciutadania del funcionament
d’aquesta figura perquè hi ha una part que no l’ha utilitzat encara a dia d’avui.
Veiem que la majoria de queixes pengen de polítiques socials i és una de les
preocupacions importants que tenim actualment. Per tant, demanem gran determinació
alhora de solucionar problemes socials de la ciutat. Un cas concret és l’habitatge on
fins ara la resposta ha estat insuficient. Per altra banda, ens alegrem de la millora en el
temps de resposta per part de l’Ajuntament segons l’informe.
Intervé el Sr. Guix. Olot és una ciutat on el Síndic hi te poca feina. En tot cas, hauríem
d’aclarir si el Consorci Acció Social i el Consorci de Medi Ambient reben queixes
relacionades en serveis social i medi ambient. Aquestes haurien de ser
comptabilitzades com Ajuntament. En l’àmbit del consum tenim una oficina d’Atenció al
Consumidor compartida amb el Consell Comarcal que estant fent un servei molt bo. I
en aquest àmbit, és probable que recullin queixes que podrien anar al Síndic de
Greuges.
Intervé la Sra. Barnadas. Comparteixo les intervencions que s’han fet anteriorment i no
em repetiré. Únicament, lamentar el fet que degut el Covid la gent s’hagi allunyat
d’aquesta figura, perquè costa molt més fer els tràmits presencials que virtualment.
Intervé el Sr. Alcalde. Agrair la tasca imprescindible que està fent el Síndic i que ens
ajuda a millor com administració. Lamentar també que aquest any no s’hagi pogut
venir presencialment a recollir les queixes. Aclarir que les queixes recollides als
Consorci ja són imputades com Ajuntament. Finalment com a Ajuntament ens alegrem
de les dades de l’informe.
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4. - DESPATX OFICIAL
L’Alcalde d’Olot Sr. Pep Berga dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot
d’aquest mes de novembre, una sessió que continua essent telemàtica per la situació
generada arran de la COVID.
L’Alcalde inicia la sessió amb una nova crida a la responsabilitat davant la segona
onada de la pandèmia. Tot i que les últimes dades confirmen una tendència a la baixa
de l’índex de rebrot, demana no abaixar la guàrdia per no haver de tornar enrere d’una
situació prou complicada com la que estem afrontant.
L’Alcalde reitera el suport de l’Ajuntament als responsables d’establiments que han vist
restringida la seva activitat. En aquests sentit, anuncia que com a mesura de suport
s’ha creat una nova línia d’ajuts per a les activitats que han hagut de tancar per les
mesures de contenció de la COVID i els que han tingut unes pèrdues molt importants
aquests últims mesos, una convocatòria que avui es porta per a la seva aprovació en
aquest plenari. I com a les anteriors sessions, l’Alcalde fa un reconeixement a totes les
persones que estan a primera fila lluitant contra la COVID.
D’altra banda, l’Alcalde proposa fer arribar la felicitació del Ple al Sr. Francesc Serés.
El responsable de l’àrea de Creació de l’Institut Ramon Llull i director de la Residència
Faber ha guanyat el premi Proa 2020 amb “La casa de foc”, una novel.la ambientada a
la Garrotxa que es troba a les llibreries des d’aquest dimecres 11 de novembre.
L’Alcalde proposa traslladar una altra felicitació als responsables de La Fageda.
Acaben de rebre un reconeixement internacional. Un estudi de la Secretaria General
Iberoamericana i la Universitat Politècnica de Madrid inclou la cooperativa entre les 9
empreses que contribueixen de manera important als objectius de desenvolupament
sostenible de l’ONU.
Per últim i com a cada Ple, expressa la solidaritat amb les víctimes dels feminicidis,
que malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. I torna a demanar la
llibertat dels dos Jordis, de l’Oriol Junqueras, d’en Joaquim Forn, de la Dolors Bassa,
de la Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en Josep Rull i d’en Jordi Turull,
injustament tancats a la presó. També el retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig,
Meritxell Serret, Clara Ponsatí, i Toni Comin i de l’Anna Gabriel, Marta Rovira i el
Valtonyc.
L’Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració del
darrer Ple, el dia 29 d’octubre.
- de particulars: 6
- d’entitats: 6
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 29 d’octubre:
-

El divendres 6 va prendre part de la visita que el conseller d’Educació, Josep
Bargalló i el conseller de Treball, Afers Socials i Famílies, Chakir El Homrani
van realitzar a l’Institut la Garrotxa per avaluar el Pla Pilot d’FP Ocupacional als
centres de secundària.
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-

Cada dimarts participa a la reunió telemàtica del Gabinet Territorial de
Coordinació d'Emergències per la Covid-19 de la Generalitat a comarques
gironines.

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

El dissabte 31 d’octubre va participar, de manera telemàtica, als IX Premis
Jordi Pujiula.

-

El dimarts 3 de novembre a la tarda va assistir a una formació sobre polítiques
de gènere a càrrec d’en Miquel Missé.

-

El dilluns 9 de novembre va mantenir una reunió amb representants de
diferents clubs esportius. La trobada -que també va comptar amb l’assistència
del regidor d’Esports, Aniol Sellabona,- forma part de les trobades telemàtiques
amb representants de diferents sectors de la ciutat.

-

El dimarts 10 de novembre va presidir la Junta de Govern de l’Institut de
Cultura i posteriorment el Patronat i el Consell Social i Territorial de l’Hospital
d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.

-

El dijous 12 de novembre va participar al Consell d’Alcaldes de la Garrotxa que
es va fer telemàticament.

-

El divendres 13 de novembre va mantenir una reunió amb representants de
diferents empreses del transport. La trobada va comptar amb l’assistència del
regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda.

-

El dilluns 16 de novembre va mantenir una reunió amb representants de
diferents clubs esportius. La trobada -que també va comptar amb l’assistència
del regidor d’Esports, Aniol Sellabona- és la segona que es convoca amb
entitats esportives i forma part de les reunions amb representants de diferents
sectors de la ciutat.

-

El dimecres 18 de novembre, acompanyat de la regidora d’Acció Social, Imma
Muñoz, va felicitar una veïna de la ciutat en motiu del seu centenari. La Sra.
Dolors Giol i Bayona ha complert aquest dimecres 100 anys. Tot i que a causa
del context actual no ha pogut fer una celebració com la que voldria amb els
seus 4 fills i 7 nets, ha rebut el reconeixement de la família.

Intervé el Sr. Guix. Fer una menció molt especial a Ernest Lluch, professor i company
del PSC que va ser assassinat ara fa 20 anys.
5. - DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2020LDEC003118 al 2020LDEC003360.
Intervé el Sr. Granados. Demanant més detall del decret d’obertura de centre de culte
de l’Escola Pia.
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Intervé la Sra. Torras. Al introduir la novetat en les ordenances fiscals que tots es
centres de culte han de pagar escombraries s’ha donat d’Alta tot i que ja funciona des
de fa anys.
Intervé el Sr. Guix. Quin tipus d’actuacions s’han realitzat segons decret servei de
redacció de dos projectes d’actuació i millora de l’espai públic i àrea de jocs de la Faja
i Parc de les Mores?
Intervé el Sr. Sellabona. El Parc de les Mores és un espai molt utilitzat que té molts
anys i li cal una renovació. Hem començat a treballar en aquest sentit. Pel que fa el
parc de la Faja, és una reivindicació dels veïns de la zona. Demanen una àrea de joc i
hem recollit les seves propostes per tal de poder-hi treballar.
Intervé el Sr. Guix. Per què les obres de condicionament de les escales de la pujada al
volcà Montsacopa s’adjudica a una empresa externa i no a la Brigada?
Intervé el Sr. Sellabona. Ho demanaré perquè podria ser per una acumulació de
tasques que pugui tenir la brigada i per això s’ha externalitzat o bé perquè les escales
necessitin un tractament especial.
Intervé el Sr. Guix. Demana si el decret de subministrar 1200 cadires a la plaça major
per fer un acte, és correcta.
Intervé la Sra. Muñoz. No és cap error. Una entitat olotina ha demanat 1.200 cadires
per col·locar a la plaça Major i deixar constància de les víctimes registrades en motiu
de la commemoració del 25N, Dia Internacional contra la violència envers les dones.
6. - JUNTA DE GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
7.1. - PROPOSANT AUTORITZAR L'ACCEPTACIÓ DE LA FUNDACIÓ ANTIC
HOSPITAL SANT JAUME COM A MITJÀ PROPI
Núm. de referència : X2020040613
Núm. expedient: SG082020000007

Atès que la Junta del Patronat de la Fundació de l’Antic Hospital Sant Jaume d’Olot en
sessió de 29 de setembre de 2020 va acordar la modificació dels seus Estatuts i en
concret l’article segon en el sentit següent:
La Fundació es considera mitjà propi i personificat de l’Ajuntament d’Olot, del Consell
Comarcal de la Garrotxa i del Consorci d’acció social de la Garrotxa, als efectes d’allò
que estableix l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic.
Atès que l’article 24 dels Estatuts de la FAHSJ regula el procediment per a la
modificació dels seus Estatuts, requerint l’aprovació per part del Ple de l’Ajuntament
d’Olot.
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De conformitat amb l’article 32.2.d ) de la LCSP que regula els encàrrecs dels poders
adjudicadors a mitjans propis personificats i que determina que s’han de complir els
següents requisits:
1- Conformitat o autorització expressa del poder adjudicador respecte del que vagi
a ser mitjà propi
2- Verificació per l’entitat pública de que depengui l’ens que vagi a ser mitjà propi,
de que disposa de mitjans personals i materials apropiats per a la realització
dels encàrrecs de conformitat amb el seu objecte social
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR la modificació dels Estatuts de la Fundació de l’Antic Hospital Sant
Jaume, pel que fa al seu article 2n que quedarà amb el següent redactat:
“La Fundació es considera mitjà propi i personificat de l’Ajuntament d’Olot, del Consell
Comarcal de la Garrotxa i del Consorci d’acció social de la Garrotxa, als efectes d’allò
que estableix l’article 32 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector
públic”.
Segon.- AUTORITZAR expressament a la Fundació Antic Hospital Sant Jaume a ser
mitjà propi d’aquesta Administració (Consorci, Consell o Ajuntament segons el cas).
Tercer.- Acceptar i verificar la declaració feta per part de la Fundació de l’Antic Hospital
Sant Jaume en el sentit que disposa de mitjans personals i materials per a la
realització dels encàrrecs que se li efectuïn, sempre inclosos dins el seu objecte social
(aquest apartat només l’Ajuntament).
Quart.- Comunicar aquest acord a les altres administracions interessades i a la
Fundació de l’Hospital Sant Jaume d’Olot.
Intervé el Sr. Alcalde. El passat 29 de setembre el patronat de la Fundació Antic
Hospital Sant Jaume va decidir declarar la Fundació com mitjà propi tant de
l'Ajuntament d'Olot, com del Consell Comarcal, com del Consorci d'Acció Social. Ara
cadascun d'aquests tres organismes s’ha d'autoritzar que aquesta la Fundació sigui
mitjà propi. Una vegada fet aquest pas, com a Ajuntament determinats serveis
d'atenció a les persones els podríem encarregar directament a la Fundació, sense
necessitat d’haver de passar per un concurs.
Intervé el Sr. Riera. És un punt tècnicament complex, però entenem que la finalitat és
poder establir un sistema que pugui tendir a la gestió directa a través d’un mitjà propi
com la fundació.
Avui l’Ajuntament fa un pas important demostrant que hi ha capacitat de poder tenir a
una gestió directa pel que fa a gestió de residències.
Intervé el Sr. Guix. Per nosaltres és molt positiu totes les sinergies per millorar els
serveis públics de tercera edat.
Intervé la Sra. Gamouchi. Es tracte d’una modificació molt necessària perquè sigui un
instrument de gestió publica perquè comporta uns sèrie d’avantatges pel que fa a la
simplificació de la contractació.
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
8.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA TERCERA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
TERRASSES EN EL MUNICIPI D’OLOT.
Núm. de referència : X2020040701
Núm. expedient: SG032020000007

I.- L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 28 de juny de 2012, va aprovar
l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses al municipi d’Olot (BOP, núm.
182/20-09-2012) amb la voluntat d’establir uns criteris ordenadors per a l’atorgament
de llicències per a la instal·lació de terrasses i/o vetlladors a les places, carrers i espais
públics i privats de la ciutat d’Olot. Aquesta ordenança ha esta modificada en dues
ocasions per acords del plenari de la Corporació de dates 21 de juny de 2018 (BOP,
núm. 128/03-07-2018) i 21 de maig de 2020 (BOP, núm. 154/11-08-2020)
II.- En el marc del Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM) del Nucli Antic s’han
plantejat accions concretes per respondre a les problemàtiques i necessitats dels veïns
d’aquesta zona de la ciutat i per aprofitar tot el seu potencial, en tant que zona única i
singular d’Olot. El Nucli Antic és el centre històric d’Olot; es tracta d’un espai que
concentra una gran càrrega patrimonial, històrica i cultural i la seva importància no es
limita únicament al centre, sinó que afecta a tota la resta de la ciutat.
Entre les accions concretes proposades hi figuren l’adopció de mesures per a
aconseguir la coexistència i la compatibilitat d’usos i activitats en l’espai públic de Nucli
Antic, respectant la convivència i el confort i la qualitat d’aquest espai públic. En
aquesta línia de millora dels usos dels espais públics del Nucli Antic, d’acord amb les
directius estratègiques aprovades en el marc del PIAM, s’emmarca la present
modificació de l l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses
III.- Considerant les competències atorgades als municipis per regular els usos del
domini públic, tant a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, com al 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, com al Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
IV.- 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 President de la
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l’Ordenança municipal per a la
instal·lació de terrasses, que a continuació es detallen:
I.- Introduir un nou apartat lletra d) a l’article 2 amb el següent redactat:
Article 2.- Definicions.
d) Espais de degustació. S’entén per espais de degustació aquells espais vinculats a
establiments comercials que elaboren productes d’alimentació artesanals i que no
disposen de la llicència de bar, restaurat-bar o restaurant.
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II.- Introduir un nou apartat lletra i) a l’apartat 3 de l’article 6 amb el següent redactat:
Article 6.- Superficies d’ocupació.
6.3.-Ordenació en els carrers de circulació.
i) En l’àmbit de la zona del Nucli antic (Annex 2) es permet de manera excepcional i
justificada la instal·lació de terrasses, que estiguin vinculades a activitats de restaurant
o de restaurant-bar, a altres espais de la via pública. L’atorgament de llicències
d’ocupació en aquests altres espais públics serà discrecional i, en qualsevol cas,
supeditada als interessos públics.
III.- Modificar l’article 9, que quedarà amb el següent redactat:

Article 9.- Procediment per a l’atorgament de la llicència.
1.- Els titulars d’establiments d’hostaleria, restauració o assimilats i els titulars
d’establiments comercials que elaboren productes d’alimentació artesanals, poden
sol·licitar la llicència per a la instal·lació de terrasses (o vetlladors), sempre que no es
dificulti la circulació de vianants o altres usos propis de la via pública, les instal·lacions
siguin desmuntables, l’ocupació es senyalitzi sobre el paviment i es respecti la
temporada d’ocupació fixada a la llicència.
2.- Els sol·licitants de la llicència hauran de disposar de la corresponent llicència o
comunicació d’activitat per establiment d’hostaleria o assimilat o per establiment
comercial que elabori productes d’alimentació artesanals, en regla i actualitzada, i
aportar, juntament amb la seva sol·licitud, la següent documentació :
-

Fotocòpia del DNI del sol·licitant de la llicència, si es tracta d’empresa
individual, o escriptura de constitució de la societat o de associació,
degudament inscrites on correspongui, en cada cas, i acreditació de la
representació en que s’actuï, quan es tracti de persona jurídica.

-

Relació i descripció detallada dels elements del mobiliari que el sol·licitant hagi
previst instal·lar a la terrassa.

-

Plànol de situació acotat, amb la plaça, carrer o espai, a escala suficient, on es
detalli el mobiliari, disposició i nombre de taules , cadires, para-sols, jardineres,
paravents i estufes, l’espai i la superfície exactes per a l’ocupació de la terrassa
que es pretengui instal·lar, en relació amb l’espai on es sol·licita la llicència. En
el plànol s’haurà de assenyalar la ubicació dels elements vegetals, escossells i
mobiliari urbà de l’entorn afectat, si és que ni ha, tot degudament acotat.

-

Fixació de la durada de l’ocupació que pot ésser de temporada d’estiu (8
mesos), d’hivern (4 mesos) o anual (12 mesos).

3.- L’atorgament de la llicència es tramitarà d’acord amb el procediment establert en la
Llei de procediment comú de les administracions públiques i la normativa específica de
caràcter municipal relativa al patrimoni dels ens locals.
IV.- Modificar l’article 27, que quedarà amb el següent redactat:
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Article 27.- Àmbit d’aplicació.
Les terrasses o instal·lacions accessòries dels establiments de restauració o assimilats o dels
establiments comercials que elaborin productes d’alimentació artesanals, ubicades a l’àmbit del
Firal d’Olot, que comprèn l’espai des de la illa del Teatre fins al Firalet i al Torín (Annex 4), es
regeixen per les previsions d’aquest capítol, pel que fa les condicions d’ubicació, les superfícies
a ocupar i les característiques tècniques i físiques dels elements a instal·lar.
També els hi són d’aplicació, en allò que s’escaigui, la resta de l’ordenança municipal per a la
instal·lació de terrasses.
V.- Modificar l’article 28, que quedarà amb el següent redactat:

I.- Introduir un nou apartat lletra g) a l’article 28 amb el següent redactat:
Article 2.- Definicions.
g) Espais de degustació. S’entén per espais de degustació aquells espais vinculats a
establiments comercials que elaboren productes d’alimentació artesanals i que no
disposen de la llicència de bar, restaurat-bar o restaurant.
VI.- Afegir un nou Capítol 8 amb el següent redactat:
“Capítol 8: CRITERIS ESPECÍFICS PER A LES TERRASSES INSTAL·LADES A L’ÀMBIT
DEL PIAM NUCLI ANTIC
Article 35.- Àmbit d’aplicació.
Les terrasses o instal·lacions accessòries dels establiments de restauració o assimilats o dels
establiments comercials que elaboren productes d’alimentació artesanals, ubicades a l’àmbit
del PIAM Nucli Antic, que comprèn l’espai grafiat a l’Annex 7, es regeixen per les previsions
d’aquest capítol. També els hi són d’aplicació, en allò que s’escaigui, la resta de l’ordenança
municipal per a la instal·lació de terrasses.
En els espais públics inclosos en el “Pla de places i placetes del Nucli Antic” les terrasses han
de seguir els criteris que s’especifiquin en el projecte constructiu de cada plaça. En cas que no
estiguin determinats amb precisió, es facilitarà ales persones interessades un plànol
d’ocupació i una relació de materials i acabats admesos adequats a les característiques
ambientals de cada espai.
Article 36.- Característiques especials de les terrasses situades a l’àmbit del PIAM Nucli Antic.
Les terrasses ubicades a la via pública dins l’àmbit del PIAM Nucli Antic han de centrar la seva
activitat en una oferta basada en productes de qualitat, de proximitat o que constitueixi una
oferta gastronòmica especialitzada.
Article 37.- Procediment d’atorgament de la llicència a l’àmbit del PIAM Nucli Antic.

1.- Els sol·licitants de la llicència per una terrasses a l’àmbit del PIAM Nucli Antic, a
més de les condicions assenyalats en caràcter general en aquesta ordenança, han
d’aportar, juntament amb la seva sol·licitud, una memòria descriptiva del tipus de
terrassa que pretén instal·lar.
2.- En aquesta memòria es recolliran les característiques tècniques de la terrassa, com
ara dimensions, elements que integraran la terrassa, materials i colors dels diversos
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elements de la terrassa i totes les altres referències que l’interessat consideri d’interès.
També es recollirà en aquesta memòria les característiques i peculiaritats de l’oferta
gastronòmica que es pretén oferir a la terrassa als efectes de la seva valoració.
3.- Les característiques tècniques de la terrassa seran valorades pels serveis tècnics
municipals. Les característiques de l’oferta gastronòmica seran valorades per una
comissió d’experts vinculats a l’àmbit de la restauració.
Article 38.- Comissió d’experts.

La comissió d’experts que valorà la memòria presentada en la sol·licitud de terrasses
en l’àmbit del PIAM del Nucli Antic estarà integrada per:
-

Un representant de l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa.
Un gastrònom de referència designat per l’Ajuntament d’Olot
Un representat de les entitats que integren el PIAM
Un tècnic del Consorci Dinàmig
Els criteris de valoració d’aquesta comissió es fixaran en un protocol que redactaran
els membres de la comissió d’experts i que ha d’aprovar l’Ajuntament d’Olot.
VII.- Modificar l’apartat 3 de la disposició addicional cinquena, que quedarà amb el
següent redactat:
Disposició addicional cinquena.
3.- Les previsions d’aquesta disposició també són d’aplicació als establiments
comercials que elaborin productes d’alimentació artesanals.
VIII.- Afegir un annex 7 amb un plànol de l’àmbit de la zona del PIAM Nucli Antic.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de
modificació de l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses, mitjançant la
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de
trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquestes modificacions de
l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses 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. Bàsicament es tracte de la consolidació de les ocupacions en
forma de terrassa dels espais de degustació. S’ha fet una valoració molt positiva i
proposem la seva consolidació definitiva i d’aquesta manera ajudar a la recuperació
econòmica dels establiments comercials que elaboren aquests productes artesanals.
Per altra banda, també hi ha la incorporació de criteris específics en el capítol 8;
instal·lació de terrasses a l’àmbit del PIAM del Nucli Antic. Distingim dues branques:
per una banda hi hauria un aspecte més lligat al mobiliari. Aquest hauria d’anar amb
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consonància amb el caràcter que recullen els projectes integrats dins el Pla
d’Actuacions de places del Nucli Antic, com la plaça del Conill o la del Carme. Per una
altra banda, cal posar en valor la qualitat de l’oferta gastronòmica que trobem en
l'àmbit del PIAM del Nucli Antic. Per tant, la concessió d’aquesta ocupació de la via
pública per part de qualsevol activitat de restauració ha d’anar lligada a que es treballi
amb productes de qualitat i proximitat, és a dir que tingui una oferta gastronòmica
especialitzada. Per fer-ho proposem una creació de comissió d’experts formada per un
tècnic de l'Associació d'Hostalatge de la Garrotxa, un tècnic dinàmic del Consorci
dinàmic, un representant del PIAM i un gastrònom de referència que triï aquest
Ajuntament. El primer encàrrec que tindria seria posar sobre la taula un protocol per
posar en valor l’oferta gastronòmica d’aquesta zona de la ciutat, potenciar-la no només
per aquells establiments que ja hi tenim sinó també d’aquells que puguin anar-hi.
Intervé la Sra. Roca. Pel que fa el primer bloc ens agrada molt i estem d’acord amb
aquesta nova Taxa. En el cas de segon, no ens agrada el fet de condicionar a partir
d’aquets criteris específics per instal·lar les terrasses dins dels límits del PIAM. Què
entenem per qualitat, proximitat i gastronomia especialitzada? Actualment, en aquesta
zona són escassos els establiments amb aquest valor afegit de qualitat i proximitat.
Per tant, s’obligarà a tots aquests establiments a fer canvis o serà només en els casos
de noves obertures. Les terrasses són espais de socialització i donen vida al carrer. Si
ara comencem a limitar aquests espais ens quedarem també en un Barri Vell sense
terrasses. La comissió d’experts assessorarà a tots els propietaris que actualment
tenen terrasses a fer aquest canvi i posteriorment tindrà un caràcter intervencionista
alhora de renovar les llicencies de terrasses. I per últim, hi haurà ajudes econòmiques
per aquells propietaris que hagin de fer canvis.
Intervé el Sr. Guix. Veiem positiva la filosofia de productes de proximitat i nosaltres
vam fer unes aportacions en el document del Pla de Reactivació Econòmica d’Olot i la
Comarca que anaven en aquesta línia. Per tant ens n’alegrem que avui es porti a
consideració del Ple. Únicament, pel que fa la comissió d’experts no trobem adient
que hi hagi una persona de l’agrupació d’Hostalatge de la Garrotxa i nosaltres
incorporaríem un professor especialista del cicle de productes alimentaris de l’IES
Garrotxa, que seria una opció més neutral.
Intervé el Sr. Quintana. Quin és l’objectiu que es pretén en la incorporació d’aquests
criteris específics del punt 8: augmentar la qualitat de l’oferta, afavorir que s’obrin nous
comerços o una reordenació dels comerços actuals? I per què no és una mesura
aplicable a tota la ciutat?
Intervé el Sr. Sellabona. Actualment, descomptant els espais gastronòmics tenim
aproximadament unes 17 terrasses amb una oferta gastronòmica de qualitat dintre
d’aquests àmbit. En cap cas, l’objectiu és eliminar terrasses. Sinó que pugin millorar
cap un concepte d’activitat gastronòmica més elaborat. Valorem favorablement
aconseguir en el PIAM del Nucli Antic, un segell identificatiu que faci atractiu poder-hi
iniciar una activitat de restauració. No vol dir que aquestes terrasses no podran vendre
solament un refresc, però el que sí busquem és un valor afegit més enllà de la venda
d’un refresc. És a dir, un concepte d’activitat gastronòmica més elaborat. La Comissió
d’experts no s’encarregarà únicament de fer la valoració de la documentació sinó que
farà un retorn amb l’objectiu de millorar i d’aprofitament dels restauradors.
En un principi, començarem en el Nucli Antic però no descartem fer-ho a la resta de la
ciutat. Per altra banda, em sembla una proposta interessant la d’incloure una figura de
professor en la comissió d’experts. Per altra banda, quan ens referim a una figura de
l’Associació d’Hostalatge Garrotxa ens referim a un tècnic i no a un membre,
evidentment per no entrar en una confrontació d’interessos.
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Intervenció Sra. Roca. En aquest cas seria millor utilitzar el concepte de valor afegit en
comptes de qualitat. En aquesta zona també hi ha molts bars que no ofereixen cap
oferta gastronòmica. Com s’afrontarà per aquest establiments?
Intervé el Sr. Sellabona. Sí, estic d’acord en poder afegir el concepte de valor afegit.
En quan a la Comissió d’experts, el primer encàrrec que els farem serà la redacció
d’aquest protocol. Serà llavors que n’haurem de parlar en profunditat sobre el criteris.
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).
9.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.10
Núm. de referència : X2020039732
Núm. expedient: CPG32020000013

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:
20.140.1521.13100
20.400.334.480044
20.500.326.480012
20.131.929.500001
20.140.333.63203
20.143.1721.63216
20.143.1721.87001

Personal laboral temporal habitatge
Subv. Fundació Museu dels Sants
Conveni escola Sant Roc
Fons de contingència extraordinari
covid19
Actuacions edificis culturals
Actuacions habitatges exclusió social
– pobresa energètica
Fons social de garantia Holadomus

3.922,34
18.000,00
12.000,00
441.454,38

Prestació serveis covid19
Prestació serveis diversos covid19
Fons reactivació econòmica covid19
Conveni impulsa covid19
Conveni Càritas covid19
Consorci acció social ajudes covid19

24.000,00
34.000,00
335.000,00
26.000,00
15.000,00
66.000,00

5.550,00
25.000,00
90.000

Generació de crèdit:
20.600.231.227998
20.130.920.227999
20.200.433.480056
20.500.326.480045
20.600.231.480046
20.600.231.467009
TOTAL APLICACIONS DE
FONS
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1.095.926,72

ORÍGENS DE FONS:
Transferència de crèdit:
20.200.433.13000
20.130.920.13001
20.200.433.13002
20.200.241.131001
20.200.241.1310011
20.142.1522.16000
20.200.241.16000
20.200.433.16000
20.130.920.160001
20.130.920.160002
20.143.1521.227992
20.400.334.2279901
20.410.338.227995
20.143.1721.78003
20.143.1521.78001

Retribucions bàsiques laboral
Dinàmig
Hores
extres
administració
general
Altres remuneracions dinàmig
empresa
Personal
laboral
temporal
ocupació
Personal despeses no subv
programes
Assegurances socials brigada
edificis
Assegurances socials dinàmig
ocupació
Assegurances socials dinàmig
empresa
Assegurances
socials
substitucions
Assegurances socials variables
Prestació serveis habitatge
Actuacions sismògraf
Festes del Tura
Fons
social
de
garantia
Holadomus
Subvencions habitate (façanes)

17.265,22
15.000,00
15.737,76
61.680,80
30.000,00
30.000,00
20.000,00
5.000,00
44.581,76
202.188,84
3.922,34
5.550,00
30.000,00
90.000,00
25.000,00

Generació de crèdit:
20.01.87000

Romanent tresoreria 2019 (desp.
grals)

TOTAL ORÍGENS DE FONS

500.000,00
1.095.926,72

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 Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Riera. Per responsabilitat hi votarem a favor.
Intervé la Sra. Suescun. Votem a favor de tota modificació de crèdit amb l’objectiu de
fer front a la situació econòmic i social que estem vivint.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i
2CUP) i 3 abstencions (3 PSC)
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10.1. - APROVACIÓ CREACIÓ DEL “FONS DE CONTINGÈNCIA EXTRAORDINARI
COVID-19 (20/21)
Núm. de referència : X2020039714
Núm. expedient: CPG32020000011

La crisi sanitària que ha provocat la pandèmia del “Coronavirus” (Covid-19) ha tingut
una incidència directa i important en l’activitat econòmica i en l’increment de les
necessitats socials i les situacions de vulnerabilitat econòmica a la ciutat d’Olot.
L’estat d’alarma i les seves pròrrogues, tot i la seva conveniència des del punt de vista
sanitari i en benefici de la col·lectivitat, ha provocat una reducció dràstica de l’activitat
econòmica en molts sectors amb les implicacions corresponents.
L’Ajuntament d’Olot no ha estat una excepció i, per tant, també ha patit les
conseqüències d’una important davallada en els ingressos previstos en el pressupost
de 2020 i ha hagut d’afrontar les despeses no previstes generades per la pandèmia
(prevenció de riscos, neteges extraordinàries dels equipaments, adaptació dels espais
públics municipals, contractació de serveis de suport, substitucions per baixes,
indemnitzacions de contractes d’obra, subministrament o serveis....).
Per altra banda la Corporació ha obert línies d’ajuts en la mesura de les seves
possibilitats: “Ajuts 500”, “Fons social”, reducció de quotes i tarifes pel que fa a
diferents taxes i preus públics...
El pressupost municipal per a 2021, aprovat en sessió plenària de 29 d’octubre de
2020, evidencia aquesta reducció d’expectatives pel que fa als ingressos, la qual cosa
ha provocat la necessitat de fer reduccions de més o menys importància en diferents
aplicacions pressupostàries, mantenint, però, allò que es correspon amb despesa fixa,
estructural o obligatòria o que té a veure amb despesa vinculada a necessitats de
caràcter social i educatiu.
Tot plegat genera una situació d’incertesa i d’inseguretat pel que fa a les dotacions que
caldrà assumir, encara, en motiu de la pandèmia, de possibles línies d’ajut, de
possibles indemnitzacions a pagar, d’activitats no pressupostades que s’acabin portant
a terme, de possibles modificacions retributives del personal aprovades per llei, entre
altres.
És per tot això que la Corporació preveu dotar un “Fons de contingència extraordinari
Covid (2020/2021)” per tal de poder fer front a aquestes circumstàncies imprevistes
que puguin esdevenir en el que resta de 2020 i en el 2021.
Tot plegat es fa possible en el ben entès que les regles fiscals que tenen a veure amb
l’estabilitat pressupostària i el compliment de la regla de la despesa han estat
suspeses pel govern de l’Estat (acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre i acord
del Congrés de Diputats de 20 d’octubre), al menys pel que fa a 2020 i a 2021.
Per tot el que s’ha exposat es considera convenient i necessari dotar aquest Fons amb
crèdits disponibles del pressupost de 2020 que no calgui comprometre abans de 31 de
desembre de 2020 i amb aquells majors ingressos no previstos que es puguin generar.
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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:
1) Aprovar la creació d’un “Fons de contingència extraordinari Covid 19
(2020/2021)”. Aquest Fons quedarà registrat en una aplicació pressupostària
del capítol 5 de l’estat de despeses del pressupost de 2020, habilitat per a
dotar aquest tipus de contingències.
2) Tota aportació a aquest Fons de contingència caldrà fer-la a través de la
corresponent modificació de crèdits del pressupost que caldrà que aprovi el ple
de la Corporació.
3) La dotació inicial d’aquest Fons es xifra en: 441.454,38 euros. L’origen
d’aquests recursos queden explicitats en la proposta de modificació de crèdits
que se sotmet, tanmateix, a l’aprovació plenària de 19 de novembre de 2020.
4) La constitució d’aquest Fons queda supeditat a l’aprovació plenària de la
modificació de crèdits esmentada en el punt 3).
5) La distribució dels recursos d’aquest Fons caldrà que sigui motivada, amb el
corresponent informe del tècnic responsable. Totes les propostes d’assignació
caldrà que s’aprovin a través de la Junta de govern local.
6) El destí d’aquest Fons al llarg de 2020 i de 2021 només podrà tenir en
consideració: les despeses motivades per la Covid 19 i no previstes en el
pressupost, les despeses que tinguin a veure amb necessitats socials i de
dependència, les propostes de reactivació econòmica, les sentències judicials
fermes i les despeses que siguin d’obligat compliment per normativa.
Operació Referènci Tipus Partida Import
a
99999

Descripció

C
C
1
441454.3 SENSE ASSIGNACIÓ 10
8
ESPECÍFICA
0

C
C
2
00
1

C
C
3
00
1

C
C
4
00
1

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Riera. Fruit del consens municipal el passat mes de març vam fer el
primer fons social i econòmic. Actualment aquest fons està esgotat i la necessitat ha
fet que en creem un altre. Hi estem destinant 500.000 que provenen del romanent.
Bàsicament destinat a l’emergència social i reactivació econòmica relacionada amb la
Covid. En aquest sentit, estem contents de la capacitat de donar resposta a nivell
municipal d’aquestes necessitats. Fet que no veiem a nivell de la Generalitat on les
ajudes són insuficients per incapacitat econòmica en què es troba actualment i a nivell
Estatal les ajudes són inexistents. Per tant, ara ens toca invertir el recursos que siguin
necessaris i més endavant ja procurarem recuperar aquesta capacitat econòmica.
Intervé el Sr. Mir. Tot s’inicia en el consens que vam arribar per redactar un pla de
reactivació econòmica i l'ocupació de la Garrotxa en la primera onada el Covid. A
través d’aquest Pla s’ha anat desplegant diferents actuacions : ajuts autònoms,
restauració, comerç, etc. Des de llavors fins avui no se n’ha parlat més. No hem
acabat d’aprofundir en el debat constructiu que vam iniciar i que hauria de continuar.
Per tal d’introduir noves mesures i reprendre l’esperit del consens en l’entorn de les
decisions que fan referencia a la pandèmia. Trobem a faltar una valoració més

Mod ACTS_DP06

C
C
5
00
0

C
C
6
00
0

qualitativa i quantitativa de les mesures que vam aplicar en els seus inicis i si realment
van assolir els objectius que preteníem. Potser les han fet a nivell d’equip de govern
però nosaltres no hem participat en aquest debat, ni tampoc en aquesta segona fase
d’ajuts. Aquest recursos son necessaris i hem d’estar al costat dels olotins que ho
necessiten. Però també, hem de valorar que els recursos del Consistori són limitats i
entre tots plegats hem de trobar la màxima eficiència i transparència alhora de
transmetre’ls. Per això, és important poder-hi intervenir. Fet que hem trobat a faltar en
aquestes últimes preses de decisions. També trobem a faltar una visió més comarcal.
Per tradició la comarca té una presa de decisions coordinada, però en aquest tema
tant important no hem estat capaços. Per tot això ens abstindrem, tot i que en molts
punt del Pla estratègic estem d’acord però ens agradaria tornar a comptar en la presa
de decisions actuals i de cara el futur en temes relacionats amb la pandèmia i
recuperar el treball conjunt dels inicis.
Intervé la Sra. Suescun. Hi votarem a favor perquè el Pla de Reactivació Econòmica
va sorgir del pacte de tots els grups. Sí, és cert que a dia d’avui ens falten
determinades informacions però estem a la confiança de l’equip de govern. Atenent la
situació actual i en el moment que es pugui esperem rebre aquestes valoracions de
resultats.
Intervé la Sra. Torras. Aclarir que aquests 441.000€ de Fons de Contingència no
provenen del romanent del 2019, sinó que són crèdits disponibles que tindríem a 1 de
desembre 2020. En tot cas, formaria part del possible superàvit del 2020. Fem això per
poder destinar-ho a despesa corrent. Si no ho féssim i quedés com a superàvit, en una
part o en la seva totalitat no tindríem la llibertat a destinar-ho allà on més convingui.
La taula de treball es va crear el mes de març davant la incertesa que teníem de com
arribaríem fins a final d’any. Ara ja som el mes de novembre i ens veiem amb la
capacitat de crear aquest fons perquè tenim més certeses. Llavors entre tots i veient
les necessitat del 2021 li donarem aquest destí que serà social i de reactivació
econòmica. Potser no s’ha fet aquest debat però es va aprendre dels primer ajuts 500 i
en aquest ajuts 1000 i 3000 s’ha fet de manera més àgil. A nivell de Comarca, d’altres
ajuntaments també han donat aquests ajuts dintre les seves possibilitats.
Intervé el Sr. Alcalde. Penso que hem confós en algun moment el Fons de
Contingències amb l'aplicació del romanent líquid que és el punt següent. Pel que fa a
nivell de la Comarca, el dia que vaig informar de la línia d’ajuts a la Junta de Portaveus
a la mateixa tarda ho feia al Consell d’Alcaldes. Vaig posar les bases a disposició dels
altres 20 alcaldes de la Comarca. El que no podem fer és utilitzar diners de
l’Ajuntament d’Olot per ajudar altres empreses d’un altre poble de la comarca. En quan
al temps, recordar que fins tot just fa dos setmanes no hem pogut disposar del
romanent líquid de tresoreria. L’hem tingut immobilitzat tot l’any i ara l’hem d’utilitzar
abans del dia 31 de desembre. Realment el Govern de l’Estat no ens ho ha posat fàcil.
Intervé el Sr. Riera. M’he explicat malament. Bàsicament, volia dir que més enllà del
fons de 441.000€, hi ha els 500.000€ que provenen del romanent i sumats als
500.000€ inicials del mes d’abril en n’anem aproximadament els 1,5 milions d’euros,
perquè veiem la magnitud de tot plegat.
Intervé el Sr. Mir. Pel que fa la coordinació comarcal em referia a que des del Consell
Comarcal es pogués aplicar mesures d’una manera homogènia a tota les poblacions
de la comarca. Per altra banda, sé que han après de la primera etapa d’ajudes. Jo em
reclamava que n’aprenguéssim junts i la necessitat de retrobar-nos tots els grups en
aquests temes.
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2
CUP) i 3 abstencions (3 PSC)
11.1. - APROVACIÓ DE L'APLICACIÓ DEL ROMANENT LÍQUID DE TRESORERIA
PER A DESPESES GENERALS RESULTANT DE LA LIQUIDACIÓ
PRESSUPOSTÀRIA DE L’EXERCICI 2019.
Núm. de referència : X2020039720
Núm. expedient: CPG32020000012

Vist l’acord adoptat pel Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020, en relació al
compliment de les regles fiscals que tenen a veure amb la capacitat o la necessitat de
finançament i amb el compliment de la regla de la despesa, i les conseqüències que el
seu incompliment impliquen
Vist el que disposa l’acord del Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020.
Vist el que preveuen l’article 135.4 de la Constitució espanyola i l’article 11.3 de la Llei
orgànica sobre l’estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera.
Vista la Nota informativa de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local
del Ministeri d’Hisenda, en el sentit que a partir de 20 d’octubre són aplicables les
mesures de suspensió de les regles fiscals esmentades en el primer paràgraf, sense
que calgui cap més norma de desenvolupament.
Vist que l’Ajuntament d’Olot ha calculat que una vegada descomptat el superàvit “SEC
2010” consolidat (capacitat de finançament) de la liquidació aprovada el 2019:
1.478.116,80 euros (que es preveu destinar a “Inversions financerament sostenibles”),
del romanent líquid de tresoreria per a despeses generals de 2019: 2.351.990,37
euros, resta un import disponible de: 873.873,57euros.
Vist que aquest diferencial es pot destinar a cobrir tot tipus de despesa, corrent o de
capital, amb especial atenció a les necessitats de tipus social o de reactivació
econòmica del municipi, en el ben entès que no té incidència en l’estabilitat i en el
sostre de despesa (article 32 de la LOEPSF), regles fiscals que han estat suspeses en
relació amb el superàvit de 2019, de 2020 i de 2021, i el seu destí el 2020, el 2021 i el
2022, respectivament.
Vist que per criteri de prudència tot considerant que el RLTDG ve generat per
l’existència de la tresoreria a 31 de desembre de 2019, però també pels deutors
pendents de cobrar dels diferents exercicis no prescrits, s’ha considerat, després
d’aplicar càlculs d’efectivitat dels darrers exercicis en relació a al capacitat de
cobrament de la Corporació, que la quantitat disponible a aplicar sigui de: 500.000,00
euros.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
1) Aplicar la quantitat de 500.000,00 euros del RLTDG provinent de la liquidació
de l’exercici 2019 a despeses de gestió corrent que tinguin a veure amb suport
social i amb reactivació econòmica del municipi.
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2) Procedir a fer la incorporació del RLTDG en el pressupost de la Corporació de
l’exercici 2020, a través del capítol VIII de l’estat d’ingressos: Variació d’actius
financers (tal com preveu la normativa pressupostària i comptable vigent).
3) Distribuir aquest import amb les següents dotacions:
-

Actuacions en l’àmbit de la reactivació econòmica del municipi: 335.000,00
euros.
Actuacions en l’àmbit del suport social a situacions de vulnerabilitat
econòmica del municipi: 131.000,00 euros.
Actuacions que tinguin a veure amb la “Covid-19” i la seva repercussió en el
pressupost de l’Ajuntament d’Olot: 34.000,00 euros.

4) Documentar, aprovar i publicar les bases que han de permetre l’atorgament
dels recursos destinats a la reactivació econòmica, amb criteris de d’igualtat,
transparència, bon govern, eficàcia i eficiència. Aquesta tasca queda delegada
al Consorci “DINÂMIG” (consolidat en el grup de la Corporació), tot i que la
gestió pressupostària i la gestió financera correspondrà als serveis centrals.
5) Atorgar al “CASG”, Consorci participat per l’Ajuntament d’Olot, la facultat de
proposar el destí dels recursos destinats al suport social (ajudes socials), com
a ens participat de l’Ajuntament d’Olot i com a mitjà propi de la Corporació.
Operaci
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Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Riera. Pel que fa la els diners destinats a despesa social és un volum
important, però lamentablement no seran suficients. De totes formes esperem que
puguin ajudar.
Intervé el Sr. Mir. Celebrem finalment se'n pugui disposar. Evidentment ha de ser amb
finalitats d’ajuda socials i d'activació econòmica. Ens abstindrem no per estar-hi en
contra, sinó per tornar a una etapa de col·laboració entre grups municipals en
aquestes temes.
Intervé la Sra. Suescun. Celebrem que fer ús d'aquest romanent i recordar que gràcies
a la pressió que s'ha fet s'ha aconseguit.
Intervé la Sra. Torras. Les magnituds de les necessitats socials de la ciutat són
importants. Hem destinat ara aquest 131.000€. Hem de sumar-hi 295.000€ del
superàvit, una partida del pressupost de 137.500€ i fa poc vam aprovar una
modificació de crèdit de 35.000€.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2
CUP) i 3 abstencions (3 PSC)
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12.1. - APROVACIÓ ADDENDA Nº 6 DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS,
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I BEQUES DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, EN RELACIÓ ALS FONS APLICATS DEL
RLTDG DE LA LIQUIDACIÓ DE 2019 ALS AJUTS 1000 I AJUTS 3000 A LES
ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LA CIUTAT D’OLOT AMB MOTIU DE LES
NOVES RESTRICCIONS DEGUDES A LA SITUACIÓ GENERADA PER LA COVID
19.
Núm. de referència : X2020039723
Núm. expedient: CPG52020000010

En virtut de l’acord del Consell de Ministres de 6 d’octubre de 2020 i de l’acord del
Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020, a través dels quals es deixen sense
efecte les regles fiscals que tenen a veure amb el compliment del criteri de l’estabilitat
pressupostària i del sostre de la despesa, pel que fa als exercicis 2020 i 2021, i la no
aplicació de l’article 32 de la LOEPSF pel que fa al destí del superàvit “SEC 2010” i del
RLTDG (romanent líquid de tresoreria per a despeses generals).
Vista la possibilitat de poder destinar aquests recursos a necessitats de gestió corrent,
en especial a cobrir despeses generades per necessitats de tipus social i de
dependència o a esmerçar recursos per a contribuir en la reactivació econòmica de la
ciutat d’Olot.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
-

Introduir l’addenda número 6 en el Pla Estratègic de Subvencions de la
Corporació per a l’exercici 2020, aprovat en sessió plenària de 20 de desembre
de 2019.

-

Assignar la quantitat de 335.000,00 euros, amb càrrec al RLTDG (romanent
líquid de tresoreria per a despeses generals) resultant de la liquidació del
pressupost de 2019, en base al que disposa l’acord de distribució d’aquest
RLTDG aprovat en sessió plenària de 19 de novembre de 2020, i que té a
veure amb els Ajuts 1000 i Ajuts 3000 per a les activitats econòmiques de la
ciutat d’Olot amb motiu de les noves restriccions degudes a la situació
generada per la Covid 19.

-

Atorgar els esmentats Ajuts en funció dels objectius, criteris i bases que es
redactin per a la seva concessió.

-

Designar al Consorci DINÂMIG -Agència pel Desenvolupament i la Innovació
de La Garrotxa- (ens públic local participat per l’Ajuntament d’Olot i sectoritzat
en el consolidat de la Corporació) com a ens gestor i responsable de la
comprovació, la valoració i l’assignació dels recursos, a través dels
corresponents informes d’acceptació o rebuig de les peticions rebudes.

Operaci
ó

Referència
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Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2
CUP) i 3 abstencions (3 PSC)
13.1. - PROMOCIÓ ECONÒMICA.- APROVACIÓ BASES ESPECIFIQUES
REGULADORES DELS AJUTS 1.000 I AJUTS 3.000 A LES ACTIVITATS
ECONÒMIQUES DE LA CIUTAT D’OLOT AMB MOTIU DE LES NOVES
RESTRICCIONS DEGUDES A LA SITUACIÓ GENERADA PEL COVID-19
Núm. de referència : X2020040589
Núm. expedient: IM052020000002

Les recents resolucions per part del Govern de la Generalitat de Catalunya per a la
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya han
comportat durant el mes d’octubre i novembre la suspensió de les activitats de
restauració, centres d’estètica i bellesa, empreses d’activitats extraescolars, centres
esportius, o en el cas de les sales de ball i locals d’oci nocturn, des del mes de juny.
Així mateix, hi ha altres activitats que, malgrat no estar afectades per aquests decrets,
sí que han vist afectats els seus ingressos de manera pronunciada i prolongada, fins i
tot durant el període de la desescalada i de relativa normalitat que es va viure durant
els mesos d’estiu. Per aquest motiu es proposa l’atorgament d’ajuts a aquestes
activitats per tal de contribuir al sosteniment de la seva activitat i així reduir l’impacte
negatiu en el teixit econòmic i l’ocupació de la ciutat.
Aquests ajuts s'emmarquen dins el Pla de reactivació econòmica d'Olot que té per
objectiu posar en marxa 122 mesures que ajudin a pal·liar els efectes més urgents
derivats de la crisi econòmica i del mercat de treball generats per la pandèmia, però
també a encarar el futur per ser una ciutat més resilient i sostenible.
Aquesta dotació, de caràcter únic i excepcional, prové d’una part del Romanent líquid
de tresoreria per a despeses generals (RLTDG) de la liquidació del pressupost de
l’exercici 2019, en virtut de l’acord adoptat pel Consell de Ministres de 6 d’octubre de
2020 i de l’acord adoptat pel Congrés dels Diputats de 20 d’octubre de 2020, en relació
al compliment de les regles fiscals que tenen a veure amb la capacitat o la necessitat
de finançament i amb el compliment de la regla de la despesa, i atenent al que disposa
la Nota informativa de la Secretaria General de Finançament Autonòmic i Local del
Ministeri d’Hisenda, en el sentit que a partir de 20 d’octubre són aplicables les mesures
de suspensió de les regles fiscals esmentades, sense que calgui cap més norma de
desenvolupament.
La cobertura jurídica dels Ajuts 1000 i Ajuts 3000 queda legitimada, a nivell municipal,
a través dels acords plenaris que expliciten l’aplicació del RLTDG provinent de la
liquidació de 2019 i l’addenda número 6 del Pla Estratègic de Subvencions, Convenis
de Col·laboració i Beques de l’Ajuntament d’Olot i els seus Organismes Autònoms,
aprovat en sessió plenària de 20 de desembre de 2019.
Normativa
Llei 38/2003 de 17 de novembre General de Subvencions
Reial Decret 887/2006 de 21 de juliol
Reial Decret 130/2019 de 8 de març pel que es regula la base de dades Nacional de
Subvencions i la publicitat de les subvencions i altres ajuts públics
Reglament d'obres, activitats i serveis de les entitats locals, aprovat pel Decret
179/1995 de 13 de juny
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Pla Estratègic de Subvencions de l'Ajuntament d'Olot.
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 les bases especifiques reguladores dels ajuts DELS AJUTS 1.000 I
AJUTS 3.000 A LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES DE LA CIUTAT D’OLOT AMB
MOTIU DE LES NOVES RESTRICCIONS DEGUDES A LA SITUACIÓ GENERADA
PEL COVID-19 segons document annex
Segon.- Declarar la tramitació d'aquest expedient el caràcter d'urgència, atenent la
situació d'emergència i conseqüentment declarar la reducció dels terminis aplicables a
la meitat.
Tercer.- Publicar les bases al BOPG, al tauler d0anuncis de la corporació, pel termini
de deu dies, per tal que es puguin presentar les al·legacions i suggeriments que es
considerin adient, amb el benentès que de no presentar-se'n es consideraran
aprovades
definitivament.
Quart.- Autoritzar a l'alcalde perquè realitzi tots aquells actes i gestions necessaris per
l'execució d'aquest acord
Cinquè.- Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida:
Operaci
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Intervé el Sr. Vayreda. Es tracta d'una línia d’ajuts dirigit bàsicament a tres grups
d'activitats econòmiques: el primer grup són activitats de restauració, centres d'estètica
i bellesa, empreses d'activitats extraescolars i centres esportius que s'han vist obligats
a tancar el passat 16 d’octubre degut a les restriccions causades per la Covid. El
segon grup són totes aquelles activitats que tot i no estar obligades a tancar, han vist
reduïda la seva facturació almenys en un 80% en els darrers cinc mesos. Finalment, el
tercer són discoteques i establiments d'oci de la ciutat que tampoc han pogut
desenvolupar la seva activitat principal com a establiments musicals o de ball en
aquests darrers mesos. L'ajut serà de 1.000€ pel primer grup i de 3.000€, pel segon i
tercer grup. La voluntat de l’equip de govern és donar ajuda a tothom que compleixi els
requisits i que ningú es quedi sense ajuda. S’ha dissenyat un tràmit molt senzill
demanant molt poca documentació, aplicant un model de control ex-post. Demanarem
una declaració responsable i després l’Ajuntament farà una mostra de control
d’algunes sol·licituds. Estem dissenyant un tràmit molt ràpid que ens ha de permetre
adjudicar els ajuts abans del 31 de desembre de 2020, i així fer els pagaments durant
el mes de gener del 2021. Son unes ajudes que no volem que perjudiquin tampoc
aquelles activitats que han obert durant aquest període de tancament oferint alguna
altra línia de negoci alternativa, com per exemple: bars i restaurants establint menjar
per emportar o activitats extraescolars que han ofert serveis per internet. Aquestes
també podran demanar aquest ajut. Agrair a tot l’equip de DinàmiG i del Consistori per
la disposició a tirar endavant i dissenyar un tràmit sigui fàcil en unes dates
complicades però que intentarem fer d'aquesta manera. Ara és el moment de tirar
endavant amb aquestes ajudes i tant de bo la resta d'administracions estiguessin
també a l'alçada. Perquè evidentment, amb les ajudes de l'Ajuntament difícilment
podem resoldre totes les problemàtiques que tenen aquestes empreses i per tant cal
que Diputacions, Generalitat i Estat també arrenquin amb més ajudes. Per part nostre,
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aquest és el compromís que tenim i continuarem fent en aquest període de crisi
escoltant les necessitats dels diferents sectors econòmics de la ciutat.
Intervé la Sra. Roca. Entenem que l’Ajuntament ha creat un cens molt acurat de les
empreses que es poden acollir aquests ajuts perquè no es quedi ningú enrere.
No entenem perquè només es revisaran algunes sol·licituds. Ens ho poden aclarir?
Intervé el Sr. Mir. Compartim que aquests ajuts han de servir perquè ningú es quedi
enrere. Seguin amb la meva intervenció anterior, quan parlava de compartir i poder
participar em referia en aquets aspectes. Estem desaprofitant un espai que ens donen
les Comissions Informatives per fer aquestes coses. Poder desgranar i debatre els
temes que aniran al Ple. Pel que fa el mostreig de revisió de les sol·licituds, també
creiem que s’han de revisar totes. Finalment, trobem a faltar un element en les bases
que no diferenciï entre tipus d’empresa, ni de facturació. Això serviria per destriar si
finalment no es poden donar ajudes a tothom.
Intervé el Sr. Quintana. Ens a sembla molt bona iniciativa. El treball que vam fer
conjuntament a la taula de partits d’establir un Pla de reactivació social i econòmica
era tenir una eina com l’Oficina de reactivació que promogués aquestes accions. I molt
important donar una resposta amb celeritat, dins els terminis establerts per llei perquè
aquest esforç de l’Ajuntament en donar aquest ajuts econòmics tingui ara una utilitat
per les activitats econòmiques. De totes formes, això no és el que necessita la gent.
Ajuntament, Diputació i Generalitat dintre de les seves capacitats fan el que poden i
qui realment té la capacitat d’ajudar a la gent és l’Estat. Perquè és qui té la capacitat
d’endeutament suficient, per fer les mesures econòmiques que caldrien a Olot,
Catalunya i la resa de l’Estat.
Intervé el Sr. Vayreda. Calculem que la primera línia d’ajuda afecta a unes 250-270
activitats que van haver de tancar per decret. En el cas de la segona línia, és més
dubtós però calculem unes 15-20 empreses que els hi hagi baixat tant a facturació. En
tot cas, si ens trobem amb alguna sorpresa l’haurem d’afrontar. Pel que fa les revisions
de les ajudes, en el cas de la primera línia fem una declaració responsable i no caldrà
revisar. Perquè el decret marca els epígrafs de les empreses que han de tancar. Per
tant, si tens aquell l’epígraf tens l’ajuda. Sí que farem una revisió d’una mostra
d’ajudes. En el cas de la segona ajuda, aquestes es revisaran totes.
En quan introduir més elements a les bases, vol dir alentir molt el procés i les
empreses és ara quan necessiten els diners. I finalment, segur que tenim camp de
millor en la presa de decisions, però aquest voluntat de consens que se’ns demana es
molt lloable però ens hagués agradat que hi fos en un moment crucial de l’any com és
l’aprovació del pressupost. Perquè és el principal instrument que tenim per afrontar
aquesta crisi. I en aquí no vam saber tots plegats estar a l’alçada de les circumstàncies
per aprovar un pressupost conjunt en un any molt complicat. Com sí està passant
amb d’altres ajuntaments, on grups de l’oposició estant donant suport a l’equip de
govern.
Intervé el Sr. Mir. No podem votar tot a favor. Fem les nostres valoracions i recordar
que el grup PSC ha mostrat amb escreix el compromís que té amb el govern de la
ciutat. Vam formar part d’un govern conjunt amb un moment complicat mostrant la
nostra lleialtat. En quan el pressupost entenem que va ser complicat elaborar-lo però
hi vam trobar temes que no ens van acabar de convèncer i per això vam votar en
contra. En tot cas, no li permeto que posi en dubte el nostre compromís amb la ciutat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERCi 2
CUP) i 3 abstencions (3 PSC).
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14.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA QUARTA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT DEL MERCAT MUNICIPAL D’OLOT DE VENDA
NO SEDENTARIA (MERCAT DE MARXANTS).
Núm. de referència : X2020040393
Núm. expedient: SG032020000006

I.- L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 20 de juny de 2013, va aprovar el
Reglament del mercat municipal d’Olot de venda no sedentària (mercat de marxants),
que fou publicat al BOP de Girona, núm. 171, de 5 de setembre de 2013. Aquest
reglament va ser modificat en sessions plenàries de 19 de maig de 2016 (BOP núm.
146, de 2 d’agost de 2016); de 26 de juliol de 2018 (BOP, núm. 200/17 d’octubre de
2018: publicació text refós); i de 29 d’agost de 2019 (BOP núm. 216, de 12 de
novembre de 2019).
II.- Les modificacions proposades responen a noves necessitats sorgides del
funcionament ordinari del mercat proposades pels serveis tècnics responsables del
mercat setmanal i pels mateixos marxants.
Aquestes modificacions abasten diversos temes d’organització i funcionament, com
ara: horaris i dies de celebració (mobilitat del mercat de fruites i verdures el dilluns de
les Festes del Tura); activitats autoritzades i no autoritzades (venda de roba de segona
ma); exercici de la venda (obligació de tenir emprovadors); vehicles autoritzats a
estacionar en el mercat en dies d’inclemències meteorològiques adverses; titulars de
les parades (introducció de la declaració responsable); vacances i absències;
concreció de les funcions de l’assentador/a del mercat; o adaptació de les infraccions a
aquests canvis.
III.- La comissió del mercat setmanal, en sessió de data 9 de novembre de 2020, va
informar favorablement aquestes modificacions del Reglament del mercat municipal
d’Olot de venda no sedentària (mercat de marxants).
IV.- Considerant les competències atorgades als municipis en matèria d’ordenació de
la via pública i de fires, mercats i comerç no sedentari, als articles 25 de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local i 66 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.
V.- 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 SG032020000006 i antecedents corresponents, el
President de la Comissió Informativa del Ple, proposa l'adopció dels següents
acords:
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions del Reglament del mercat municipal
d’Olot de venda no sedentària (mercat de marxants), que a continuació es detallen:
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A.- Modificar l’article 2 amb la introducció d’un paràgraf relatiu al mercat dels dilluns de
la setmana de Festes del Tura, amb la qual cosa, aquest article quedarà amb el
següent redactat:
“ARTICLE 2. HORARIS I DIES DE CELEBRACIÓ
L’activitat de venda en el mercat es duu a terme entre les 9 hores i les 14 hores de
dilluns amb una periodicitat setmanal, amb independència que siguin festius, excepte
quan s’escaigui en Nadal (25 de desembre) que el mercat se celebrarà el dia anterior o
en la festivitat de la Mare de Déu del Tura (8 de setembre) o primer d’any, que es
passarà al dimarts.
El dilluns de la setmana de Festes del Tura, el mercat setmanal de fruita i verdura
canviarà d’ubicació, per poder dur a terme la seva activitat comercial sense cap
impediment.
L’alcaldia o l’òrgan delegat competent pot autoritzar l’ampliació tant de dies com de
l’horari si per raons turístiques, flux de públic o de persones o dies assenyalats ho
considera convenient. A aquest efecte ha d’aprovar un calendari anual que reculli
l’horari i els festius de cada any.
L’Ajuntament, consensuant-ho prèviament amb els representants dels marxants, pot
modificar el lloc d’instal·lació i ampliar o reduir l’espai assignat al mercat. Sempre que
l’Ajuntament, per raó d’interès general, vulgui fer ús d’aquesta facultat, ho ha de fer
donant-ne compte, amb informació detallada, als titulars de les autoritzacions amb
l’antelació suficient.
Per raons d’interès general, l’Ajuntament també pot cancel·lar la celebració del mercat
de forma temporal o indefinida, avisant prèviament els paradistes i amb el consens
dels representants dels marxants, sempre que sigui possible”.
B.- Modificar l’article 7 amb la introducció d’un paràgraf relatiu a la venda de roba de
segona ma, amb la qual cosa, aquest article quedarà amb el següent redactat:
“ARTICLE 7. ACTIVITAT NO AUTORITZADA
L’Ajuntament no autoritzarà la venda d’aquells productes, especialment els alimentaris,
que per la seva forma de presentació o per altres circumstàncies no compleixin les
normes tecnicosanitàries exigides.
L’Ajuntament prioritzarà la venda de productes nous per mantenir la qualitat de
parades del mercat. En cas de voler vendre roba de segona mà s’ha de sol·licitar
prèviament de forma específica i, en tot cas, s’han de complir les següent condicions:
1.- Que a la parada es vegi clarament que el producte que porta és de segona mà
mitjançant cartell especificatiu.
2.- Que es compleixin els requisits d’higiene de venda de roba de segona mà.
3.- Que el producte es porti correctament etiquetat i revisat
Correspon a l’Ajuntament autoritzar o denegar, individualment i motivada, l’autorització
de venda de roba de segona ma”.
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C.- Modificar l’article 19 amb la introducció d’un paràgraf relatiu a la forma d’exposició
de la roba a la parada i a la necessitat de disposar d’emprovadors, amb la qual cosa,
aquest article quedarà amb el següent redactat:
“ARTICLE 19. EXERCICI DE LA VENDA
Al titular de la parada se li lliura una identificació o carnet de venda on consta el nom
del mercat, el número de l’autorització, la ubicació i els metres de la parada, el nom del
titular i els productes concrets per a la qual és vàlida l’autorització. Aquest distintiu ha
de ser exhibit de manera visible i permanent a la parada de venda.
Queda prohibida qualsevol mena de publicitat acústica emesa per aparells
amplificadors o similars. S’exceptua d’aquesta prohibició els venedors de discos
compactes, sempre que el volum no sobrepassi els 65 dB que estableix l’Ordenança
reguladora del soroll i les vibracions d’Olot, en l’Annex 1 (Qualitat acústica del territori.
Mapes de capacitat). Així mateix, es prohibeix fer crides en veu alta dels articles o dels
preus dels productes a la venda, per atraure l’atenció dels vianants.
No es poden col·locar, en els tendals ni marquesines dels llocs de venda, mercaderies
o productes que puguin representar algun perill per als vianants, obstaculitzar el pas o
dificultar la visibilitat dels passadissos. Els articles exposats o a la venda han d’estar
dins del perímetre autoritzar i no poden sobrepassar-lo sota cap concepte.
Les parades de roba de dona, home i roba infantil, així com les parades amb
productes que l’usuari necessiti emprovar-se, han de tenir obligatòriament
l’emprovador habilitat a l’espai de la seva parada. Aquest emprovador ha de garantir la
intimitat dels clients.
Les parades de roba i complements no poden tenir el producte apilonat. La roba ha
d’estar penjada en penjadors, excepte la talla de mostra del producte. En cap cas, es
pot apilonar tot el producte a la parada.
No es pot subjectar cap element de la parada a l’arbrat, faroles o mobiliari públic.
Els marxants han de mantenir el lloc de venda i el seu entorn en perfectes condicions
de neteja durant la celebració i en finalitzar el mercat. Tots els marxants, en finalitzar el
mercat, han de recollir de manera selectiva totes les deixalles de la seva activitat i
dipositar-les en els contenidors o punts de recollida distribuïts a diferents punts del
mercat.
En el cas de les parades d’alimentació i planter, l’Ajuntament els facilitarà el/s
contenidors de residus orgànics necessaris amb el número de matrícula de la parada i
un tag amb l’objectiu de verificar la generació i la selecció de residus. No es poden
deixar restes orgàniques fora dels contenidors assignats. Tampoc es poden utilitzar els
contenidors ordinaris situats a la via pública per ús dels veïns, per deixar-hi els residus
generats durant el mercat. Paral·lelament i per a la separació d’envasos i rebuig,
l’Ajuntament habilitarà quatre punts de recollida d’aquestes fraccions de residus.
Les caixes s’hauran de deixar apilades darrere de cada parada segons el tipus de
material: una pila de fusta, una de plàstic i una de cartró. L’espai ha de quedar net i
escombrat a la finalització del mercat”.
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D.- Modificar l’article 21 amb la introducció d’un paràgraf relatiu a l’estacionament de
vehicles a l’interior del mercat en circumstàncies meteorològiques adverses, amb la
qual cosa, aquest article quedarà amb el següent redactat:
“ARTICLE 21. VEHICLES AUTORITZATS
Es prohibeix aparcar els vehicles al costat de la parada. Si un paradista necessita
aparcar el vehicle al costat de la parada per poder emmagatzemar-hi els productes, ha
de demanar l’autorització per fer-ho a l’Ajuntament. Cal que aporti, a més, l’autorització
que indiqui que pot vendre directament a través del vehicle i la fitxa tècnica del vehicle.
En el cas de l’espai de mercat del passeig d’en Blay, es prohibeix específicament la
circulació de camions pel mig del passeig, així com estacionar el vehicle darrere les
parades durant el mercat.
Únicament es permet estacionar el vehicle darrere la parada, en la secció de roba i
complements, si durant el muntatge de 07.00 a 09.00 les inclemències
meteorològiques són adverses (pluja intensa, neu o vent fort) sempre i que deixar el
vehicle no interfereixi amb l’activitat de les parades que té al voltant. En aquest supòsit
es requereix autorització prèvia de l’asssentador/a.
L’emmagatzematge dels productes es farà prioritàriament a sota la parada i, si és
necessari per falta de lloc, al darrere. Tots els marxants hauran de descarregar el
gènere i un cop finalitzat el muntatge, aparcar el vehicle fora de l’espai del mercat”.
E.- Modificar l’article 22 amb la introducció d’un paràgraf relatiu a la declaració
responsable, amb la qual cosa, aquest article quedarà amb el següent redactat:
“ARTICLE 22. TITULARS DE LES PARADES
Tenen la consideració de titulars les persones que obtinguin l’autorització que
expedeix l’Ajuntament.
Els titulars de les autoritzacions han d’exercir directament i personalment l’activitat
comercial. També la poden exercir en nom seu el cònjuge, o la parella de fet
acreditada per qualsevol mitjà, els parents dins el segon grau de consanguinitat o
afinitat, i els assalariats. Tots han d’estar donats d’alta a la Seguretat Social en el
règim que correspongui. Aquestes persones estan obligades a utilitzar les
instal·lacions del titular i vendre la mateixa mercaderia.
Els titulars de les autoritzacions per vendre en el mercat han de presentar anualment
una declaració responsable on manifestin que compleixen els requisits establerts en
aquesta ordenança en la normativa sectorial d’aplicació, per ser titulars d’una parada
al mercat. L’Ajuntament a principis d’anys els farà arribar un model de document per
realitzar la declaració responsable.
L’Ajuntament pot requerir en qualsevol moment que s’aporti la documentació que
acrediti el compliment dels requisits manifestats en la declaració responsable als
efectes de comprova la seva veracitat i el titular del lloc de venda està obligat a
aportar-los.
En cas que l’autorització s’atorgui a una persona jurídica, si aquesta està integrada per
més d’una persona física, és necessari justificar documentalment la relació jurídica
existent entre el titular i la persona física que exerceix l’activitat.
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Ningú pot acumular la titularitat de més d’una autorització en el mateix mercat i dia.
Els titulars de les autoritzacions han d’exercir la seva activitat de venda amb estricta
subjecció a les condicions de l’autorització atorgada.
En el cas de les cooperatives, només s’atorga una autorització, a nom del
cooperativista que ha d’exercir la venda
F.- Modificar l’article 24 amb la introducció d’un paràgraf relatiu als períodes de
vacances i als dies d’absència del mercat, amb la qual cosa, aquest article quedarà
amb el següent redactat:
“ARTICLE 24. VACANCES I DIES D’ABSÈNCIA
Tots els titulars de llocs de venda poden disposar d’un període de fins a un mes a l’any
en concepte de vacances, sempre que ho comuniquin a l’Ajuntament amb antelació,
sense que aquesta excedència els eximeixi de pagar el semestre complet.
Quan el titular de la parada no pugui portar a terme l’activitat, per malaltia o per
vacances, ha de notificar a l’Ajuntament aquesta circumstància i el nom de la persona
que exercirà l’activitat.
El màxim permès de vacances no justificades es de vuit dilluns a l’any.
Es consideren absències justificades:
a)
b)
c)
d)

Quinze dies naturals per matrimoni
Dotze setmanes per naixement de fills (independentment del progenitor)
El temps necessari per la cura d’un fill o filla greument malalt.
Dos dies naturals per la mort d’un parent de fins a segons grau, quatre si hi ha
desplaçament.
e) El temps indispensable per complir un deure inexcusable de caràcter públic i/o
personal, inclòs l’exercici del sufragi actiu.
f) L’avaria del vehicle en què es transporta la mercaderia.
Tots aquests supòsits estan condicionats a la presentació del justificant corresponent,
en cas de no presentar-lo es considerarà una falta no justificada.
No es considera absència no justificada, les absències motivades per inclemències
meteorològiques, sempre que l’ocupació del mercat en aquell dia sigui inferior al 50%
dels llocs de venda.
G.- Modificar l’article 26 amb la introducció d’un paràgraf relatiu a les funcions de
l’assentador/a municipal, amb la qual cosa, aquest article quedarà amb el següent
redactat:
“ARTICLE 26. FUNCIONS DE L’ASSENTADOR/A MUNICIPAL
Correspondrà a l’assentador/a municipal:
1. El control i el registre de titulars d’autoritzacions i del personal venedor.
2. Situar els venedors en els seus llocs de venda.
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3. Resoldre les incidències que puguin sorgir en la instal·lació i transcurs del mercat.
4. Resoldre les incidències a la disciplina del mercat.
5. Vigilar la neteja del mercat.
6. Disposar de les mesures necessàries per al seu bon desenvolupament del mercat.
7. Exercir la gestió, administració, vigilància, inspecció i supervisió
8. Adoptar les mesures necessàries per el correcte funcionament del mercat i, si
s’escau, proposar l’inici dels expedientes sancionadors que enviarà al servei jurídic de
l’ajuntament.
H.- Modificar la lletra b) de l’article 29 amb la introducció d’infraccions de caràcter lleu
relatives a la prohibició de lliurar de bosses de plàstic i a no disposar d’emprovador,
amb la qual cosa, aquest article quedarà amb el següent redactat:
“ARTICLE 29. TIPUS D’INFRACCIONS
b) Tenen consideració d’infraccions lleus:
1. El comportament que produeixi molèsties al públic o a altres paradistes i el contrari
als bons costums i a les normes de convivència dins el recinte del mercat.
2. Fumar en les parades destinades a la venda de productes alimentaris.
3. No tenir en lloc visible la identificació o el distintiu de la parada.
4. La negligència a dipositar de manera correcta els embolcalls i productes excedents
de l’activitat.
5. Lliurar bosses de plàstic no compostables i/o qualsevol envàs de plàstic.
6. L’ocupació per part de la parada de més espai de l’autoritzat i l’exposició de
mercaderies fora del lloc assignat.
7. Subjectar elements de la parada a l’arbrat, faroles o mobiliari públic.
8. No tenir a disposició del públic els fulls oficials de reclamació.
9. No exhibir els preus de venda al públic de les mercaderies.
10. No tenir la documentació relativa a la parada a disposició dels agents de l’autoritat
que la requereixin.
11. Realitzar operacions de pesada i mesura fora de la vista del públic.
12. No tenir provador a disposició dels clients.
13. L’incompliment de qualsevol de les disposicions que conté aquest Reglament que
no tinguin el caràcter de greus o molt greus”.
I.- Introduir un subapartat 26 a la lletra c) l’article 29 en les infraccions de caràcter
greu:
“ARTICLE 29. TIPUS D’INFRACCIONS
c) Tenen consideració d’infraccions greus:
(...)
26. Tenir la roba apilonada a la parada”.
J.- Introduir un subapartat 18 a la lletra d) l’article 29 en les infraccions de caràcter molt
greu:
“ARTICLE 29. TIPUS D’INFRACCIONS
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d) Tenen consideració d’infraccions molt greus:
(...)
18. Falsejar la declaració responsable on manifesta complir els requisits per ser titular
d’una parada al mercat o no aportar la documentació requerida per l’Ajuntament per
acreditar la veracitat de la declaració responsable.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de
modificació del Reglament del mercat municipal d’Olot de venda no sedentària,
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 la modificació del Reglament del
mercat municipal d’Olot de venda no sedentària 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 del Reglament.
Presenta la proposta el Sr. Vayreda i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Guix. Celebrem aquestes modificacions fruit del consens amb els
marxants. Actualment es tracte d’un mercat de prestigi en quan a qualitat. Un mercat
que diferencia els productors directes de productes que arriben al mercat i els que no
ho són. Sostenible perquè tria els residus que queden, a més de disposar de bosses
biodegradables.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
15.1. - LES FONTS.- PROPOSANT APROVAR DEFINITIVAMENT LA MODIFICACIÓ
DEL PLA PARCIAL
Núm. de referència : X2020013276
Núm. expedient: UPL12020000006

Vist que per Junta de Govern Local en sessió celebrada el dia 9 de juliol de 2020 va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Pla
Parcial sector les Fonts Polígon B – Illes 5, 6A i 8, redactada pels serveis tècnics
municipals, en data juliol de 2020.
Vist que la referida modificació puntual del Pla Parcial es va exposar al públic pel
termini d’un mes amb la inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la
Província de Girona núm. 144 de data 28 de juliol de 2020, al diari de Girona de data
22 de juliol de 2020, al tauler d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament.
Vist que durant el referit termini d’exposició al públic no s’ha presentat cap escrit
d’al·legacions ni suggeriments de cap tipus.
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Vist que simultàniament al termini d’informació pública es va sol·licitar informe a la
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, de la qual hem rebut l’informe favorable
corresponent amb la següent observació:
1. Caldrà censurar totes les dades de caràcter personal incloses en el projecte
tècnic, sense perjudici que aquestes dades estiguin incloses en l’expedient
administratiu.
Vist els articles 85 i 96 del DL 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós de
la Llei d’Urbanisme relatiu a la tramitació dels plans d’ordenació urbanística municipal i
dels plans urbanístics derivats i els articles 110, 117 i 118 ss i cc del Decret 305/2006,
de 18 de juliol, pel qual s’aprova el reglament de la Llei d’urbanisme, els quals fan
referència a la modificació dels instruments de planejament urbanístic i a les
determinacions i documentació de les modificacions dels instruments de planejament
urbanístic.
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 DEFINITIVAMENT la modificació puntual del Pla Parcial sector
les Fonts Polígon B – Illes 5, 6A i 8, redactada pels serveis tècnics municipals, en data
juliol de 2020, amb el benentès que es censuraran totes les dades de caràcter
personal incloses en el projecte tècnic.
SEGON.- PUBLICAR el corresponent edicte d’aprovació definitiva, al Butlletí Oficial de
la Província, al tauler d’anuncis de la Corporació i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- COMUNICAR el present acord a la Comissió Territorial d’Urbanisme de
Girona en el termini d’un mes i lliurar-los la documentació tècnica i administrativa
completa a efectes d’informació, coordinació i arxivament d’acord amb l’article 88 del
Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s´aprova el Text refós de la Llei
d´Urbanisme.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
16.1. - DONAR COMPTE DE L’APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA MODIFICACIÓ DE
LA TRAMA URBANA CONSOLIDADA DEL MUNICIPI D’OLOT
Núm. de referència : X2020023388
Núm. expedient: UPL12020000007
Vist que el Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 23 de juliol de 2020 va
adoptar, entre d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual de la
delimitació de la trama urbana consolidada (TUC), redactada pels Serveis tècnics
municipals.

Mod ACTS_DP06

Vist que el referit acord es va publicar al Butlletí Oficial de la Província de Girona
número 152 de data 7 d’agost de 2020.
Vist que en data 4 de setembre de 2020, es va trametre el referit acord al Departament
de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.
Vist que la Direcció General de Comerç va emetre informe favorable en data 9
d’octubre de 2020.
Vista la resolució del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya de data 2 de novembre de 2020, conforme al qual es resol aprovar la
modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada del municipi d’Olot.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- DONAR COMPTE de la resolució del Departament de Territori i
Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya de data 2 de novembre de 2020, conforme
a la qual s’aprova la modificació de la delimitació de la trama urbana consolidada del
municipi d’Olot.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut.
Intervé el Sr Riera. Aquesta modificació de la TUC va en contra d'una política que
incentiva el petit comerç. Un nou gran supermercat no aportarà cap tipus de valor
afegit, al contrari aportarà treballs precaris i un empobriment de la diversitat
econòmica. Estem malmetent un terreny estratègic en un lloc de la ciutat on hi ha una
mancança de terreny industrial i una oportunitat de reestructuració. En tot cas, si han
d’haver-hi nous supermercats que siguin ressituats per intentar articular una ciutat molt
molt diversificada en aquest sentit i no fer una zona immensa de supermercats.
Tampoc ajuda a la mobilitat de la ciutat perquè t’has de desplaçar amb cotxe per anarhi, ni tampoc ajuda al barri vell. És més, va en detriment de les terrasses i del valor
afegit que hem parlat fa uns moments. Per tant, no ens agrada el model i hem d’anar
cap al petit comerç i el producte de proximitat. Per altra banda, en alguna ocasió s’ha
relacionat aquesta venda de patrimoni per finançar un futur parc d’habitatges i tampoc
ho compartim. Des del nostre punt de vista per construir habitatge no cal vendre, sinó
buscar fórmules més enllà de la propietat com pot ser entrar en conceptes de :
lloguers, pactes de drets d’ús, cessió, etc.
Intervé el Sr. Alcalde. Es dona per fet que aquí ha d’anar-hi un supermercat, però a dia
d’avui l’equip de govern no tenim cap conversa iniciada perquè sigui així. S’està donat
per fet una cosa en base a uns rumors que no són certs. Abans de seguir amb les
intervencions m’agradaria aclarir aquest fet per no confondre la ciutadania
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres vam fer les al·legacions corresponents a l’aprovació
d’aquest punt en passat plenari. Se’ns ha contestat que aquesta modificació es deu a
una futura ampliació d’habitatges en aquesta zona, però no es diu que ja hi ha tres
grans superfícies en aquesta zona. Si no hi hagués cap supermercat ho podríem
entendre com un servei bàsic per afavorir aquesta futura ampliació però no és el cas.
La veritat és que ja hi ha tres supermercats que sumen 6.500 metres quadrats
d’estanteries en una zona que hi viuen 6.000 habitants. Mentre que pel resta de la
ciutat que són 28.000 habitants tenen una superfícies de 6.000 metres quadrats
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d’estanteries. Evidentment és un rumor, però si es modifica la TUC deu ser per alguna
cosa. Sinó es modifica la TUC segur que no hi haurà cap supermercat, però si es
modifica pot ser que hi vaig. Per tant no la toquem perquè entenem que no és
sostenible i no segueix cap mena de criteri de planificació de la ciutat.
Intervé el Sr. Alcalde. Insisteixo que no ho donin per fet perquè no es així.
Es tracte d’un terreny que Olot té aturat des de fa molts anys i per comprar patrimoni
només podem vendre patrimoni. I per fer operacions d’habitatges es calen molts diners
i això també és important en aquest tema.
Intervé el Sr. Quintana. No estem en contra de venda patrimoni, sinó el per què. De
moment s’ha comentat que és per fer habitatge, però els interrogants segueixen oberts
fins que no es concretin. Llavors veurem finalment com acaba tota la operació per
poder-la valorar.
l el Ple se’n dona per assabentat.
17.1. - LA GUARDIOLA.- PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A
ENCÀRREC DE GESTIÓ
Núm. de referència : X2020038316
Núm. expedient: URG32020000009

Vist que per Decret 2020LDEC003256 de data 5 de novembre de 2020 es van prendre
els següents acords:
L’ajuntament d’Olot és propietari de la parcel·la resultant número 4 del Projecte de
reparcel·lació del Pla parcial sector 12 “La Guardiola” d’Olot, finca registral número
34.283 del Registre de la Propietat d’Olot.
L’Institut Català del Sòl és propietari de la parcel·la resultant número 5 del Projecte de
reparcel·lació del Pla parcial sector 12 “La Guardiola” d’Olot, finca registral número
34.284 del Registre de la Propietat d’Olot.
En data dos de novembre s’ha aprovat definitivament la Modificació de la trama urbana
consolidada (TUC) del Municipi d’Olot.
Que l’Ajuntament d’Olot i l’Institut Català del Sòl estan interessats en formalitzar
l’escriptura d’agrupació de les dues parcel·les esmentades en els expositius anteriors
resultant un nova finca registral en proindivís en un percentatge del 51% propietat de
l’Ajuntament d’Olot i en quant un 49% propietat de l’Institut Català del Sòl.
Que aquestes parcel·les, un cop agrupades, complirien amb el que estableix l’article
9.b) del Decret Llei 1/2009, del 22 de desembre, d’ordenació dels equipaments
comercials, el qual regula totes i cadascuna de les condicions que permeten, prèvia
justificació, la localització fora de la trama urbana consolidada d’un establiment
comercial individual.
Que ambdues administracions estan interessats, per raó d’eficiència i eficàcia, que la
comercialització de la referida finca, degudament agrupada, es porti a terme iniciar
conjuntament i de manera unitària el procediment de comercialització a través de
l’Institut Català del Sòl, i en conseqüència encarregar la comercialització del 51%
indivís, propietat de l’Ajuntament d’Olot a l’Institut Català del Sòl.
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Atès que l’Institut Català del Sòl, d’acord amb el que estableix la seva llei de creació,
Llei 4/1980, de 16 de desembre, és una entitat de dret públic de la Generalitat de
Catalunya adscrita al Departament de Territori i Sostenibilitat, sotmesa al règim que
s’estableix a l’article 1.b.1) del Text refós de la Llei 4/1985, de 29 de març, de l’Estatut
de l’Empresa Pública Catalana, aprovat pel Decret legislatiu 2/2002, de 24 de
desembre, i a l'article 4.2 del Text refós de la Llei de finances públiques de Catalunya,
aprovat pel decret legislatiu 3/2002, de 24 de desembre.
Atès que l’Institut Català del Sòl com entitat de dret públic té entre les seves funcions
la comercialització dels seus béns resultants de les diferents actuacions urbanístiques.
Atès que el valor de la parcel·la agrupada 4-5 del Pla parcel·la Sector 12 La Guardiola
d’Olot és de 2.200.000 € es considera un preu de mercat adient.
Atès el disposat a l’article 11 de la Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del
sector públic en relació als encàrrecs de gestió, que literalment diu:
Encàrrecs de gestió.
1. La realització d’activitats de caràcter material o tècnic de la competència dels òrgans
administratius o de les entitats de dret públic es pot encarregar a altres òrgans o
entitats de dret públic de la mateixa Administració o d’una altra, sempre que entre les
seves competències estiguin aquestes activitats, per raons d’eficàcia o quan no es
posseeixin els mitjans tècnics idonis per exercir-les.
Els encàrrecs de gestió no poden tenir per objecte prestacions pròpies dels contractes
regulats a la legislació de contractes del sector públic. En aquest cas, la seva
naturalesa i règim jurídic s’ha d’ajustar al que preveu aquesta.
2. L’encàrrec de gestió no suposa la cessió de la titularitat de la competència ni dels
elements substantius del seu exercici, i és responsabilitat de l’òrgan o entitat que
l’encarrega dictar tots els actes o resolucions de caràcter jurídic que donin suport o en
els quals s’integri l’activitat material concreta objecte d’encàrrec.
En tot cas, l’entitat o òrgan encomanat té la condició d’encarregat del tractament de les
dades de caràcter personal a les quals pugui tenir accés en execució de l’encàrrec de
gestió, i li és aplicable el que disposa la normativa de protecció de dades de caràcter
personal.
3. La formalització dels encàrrecs de gestió s’ha d’ajustar a les regles següents:
a) Quan l’encàrrec de gestió s’efectuï entre òrgans administratius o entitats de dret
públic pertanyents a la mateixa Administració, s’ha de formalitzar en els termes que
estableixi la seva normativa pròpia i, si no n’hi ha, per acord exprés dels òrgans o
entitats de dret públic intervinents.
En tot cas, l’instrument de formalització de l’encàrrec de gestió i la seva resolució s’ha
de publicar, per assolir eficàcia, al «Butlletí Oficial de l’Estat», al butlletí oficial de la
comunitat autònoma o al de la província, segons l’Administració a què pertanyi l’òrgan
que efectua l’encàrrec.
Cada Administració pot regular els requisits necessaris per a la validesa d’aquests
acords que han d’incloure, almenys, una menció expressa de l’activitat o activitats que
afectin, el termini de vigència i la naturalesa i l’abast de la gestió encomanada.
b) Quan l’encàrrec de gestió s’efectuï entre òrgans i entitats de dret públic
d’administracions diferents, s’ha de formalitzar mitjançant la signatura del conveni
corresponent entre elles, que s’ha de publicar al «Butlletí Oficial de l’Estat», al butlletí
oficial de la comunitat autònoma o al de la província, segons l’Administració a què
pertanyi l’òrgan que efectua l’encàrrec, excepte en el cas de la gestió ordinària dels
serveis de les comunitats autònomes per part de les diputacions provincials o, si
s’escau, cabildos o consells insulars, que es regeix per la legislació de règim local.
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Per tot l’exposat, el President de la Comissió Informativa de Ple adopta els
següents acords:
PRIMER.- CONVALIDAR el decret 2020LDEC003256 de data 5 de novembre de
2020, d’agregació de la parcel·la 4, propietat de l’Ajuntament d’Olot amb la parcel·la
número 5, propietat de l’Institut Català del Sòl, ambdues incloses dins l’àmbit del Pla
parcial Sector 12 La Guardiola, d’Olot, resultant un nova finca registral en proindivís en
un percentatge del 51% propietat de l’Ajuntament d’Olot i en quant un 49% propietat
de l’Institut Català del Sòl, i de FORMALITZACIÓ amb l’Institut Català del Sòl
l’escriptura d’agrupació corresponent.
SEGON.- ENCARREGAR a l’Institut Català del Sòl les tasques de gestió generals del
procediment de comercialització del 51% indivís de la parcel·la agrupada 4-5 del Pla
parcial Sector 12 La Guardiola d’Olot propietat de Ajuntament d’Olot.
TERCER.- ACORDAR desenvolupar aquest encàrrec de gestió mitjançant el
document o documents de concreció que siguin necessaris a signar entre les parts per
l’exercici dels mitjans de control de l’encàrrec de referència.
Intervé el Sr. Güell. Es tracte d’un acord doble que passa per arribar amb un acord
amb INCASÒL per fusionar dues parcel·les, la núm.4 propietat de l’Ajuntament i la
núm.5 propietat d’INCASÔL. Un cop fet això, encarregar a INCÀSOL per posar en el
mercat aquesta parcel·la. Es tracte d’una iniciativa que s’havia parlat anteriorment en
el Consorci de La Guardiola que va impulsar el Pla Parcial. Principalment per la
orografia pròpia de les dues parcel·les, donat que una és més baixa que l’altra.
Constructivament, doncs l’edifici d’una parcel·la quedaria per sota l’edifici de l’altra
parcel·la. En aquest sentit hem recuperat aqueta idea de fusionar per fer-la molt més
atractiva des del punt de vista comercial. El fet de l’encàrrec a INCASÒL es deu
perquè té una capacitat infinitament és gran per interactuar amb més futurs
compradors que no el propi Ajuntament.
Intervé el Sr. Riera. En aquest sentit, s’està intentant fer atractiva el que abans hem
modificat. Per tant, si no estem a favor de la TUC tampoc estarem a favor d’aquest
punt.
Intervé el Sr. Guix. Ajuntem dues parcel·les una l’Ajuntament i l’altra de INCASÒL per
fer una parcel·la més gran, també per fer-la més atractiva i per posar hi què?
Evidentment qui ara té més capacitat per invertir o té més interès per anar en aquesta
zona és una gran superfície. Penso que és un error perquè com ha dit ens estem
carregant el petit comerç. En el Plenari d’avui estem fent el discurs que hem d’ajudar el
petit comerç, els autònoms, a la gent necessitada, etc. I de cop facilitarem, tot i que
encara no és segur, la implantació d’una gran superfície en aquesta zona. Com
Ajuntament estem modificant la TUC i adjuntant les dues parcel·les, un tràmit
complicat, perquè pugui anar a subhasta pública. Per això, dic que estem facilitant.
Una altra cosa seria que s’instaura a la ciutat perquè hi ha un lloc comercial on pot
anar i alhora equilibra la ciutat en alguns aspectes.
Intervé la Sra. Barnadas. Com que no sabem què acabarà anant en aquest espai en
un futur i el temps veure’m que ho posa tot al seu lloc, només volem fer una reflexió.
Vendre patrimoni municipal d’un espai que havia estat considerat estratègic per
diferents factors, necessita darrera una planificació per part de l’equip de govern que
gestiona l’Ajuntament. Perquè aquell espai acabi tenint una funció d'acord amb aquest
plantejament de l'equip de gestió. Cal sumar-hi també que els diners que en surtin
d'aquesta possible venta siguin per algun tipus de projecte que transformi la ciutat.
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Només pensem que d’aquesta manera té sentit arribar a vendre patrimoni. És a dir,
que hi hagi una seguretat de què passarà amb aquell patrimoni, tingui un sentit en el
projecte de ciutat i que els diners serveixin per alguna acció transformadora.
Fins on sabem ara i pels tipus d’espais que hi ha justament en aquest sector si
imaginem que hi acaba anant una superfície comercial. Ens trobarem que estem
col·laborant venent un patrimoni de l'Ajuntament i que es debiliti més el comerç local.
Com que això no ho voldríem, abans de fer aquesta acció de vendre patrimoni caldria
assegurar que hi acabarà anant i vetllar perquè una cosa no contradis l'altra i que
quedessin reservats uns interessos que crec que tenim tots. Per tant, de moment hi
votarem en contra perquè no ens poden donar la certesa que allà no hi haurà cap
centre comercial que vagi en contra d'un comerç de la ciutat.
Intervé el Sr. Alcalde. Hem parlat de sòl industrial, nosaltres no entenem que aquesta
parcel·la pugui tenir aquest ús davant de l’hospital. Per fer un projecte transformador
es necessiten diners i en aquests moments la manera més pràctica és vendre. No es
vendrà de qualsevol manera ni a qualsevol activitat. Per això entrem amb aquesta
comercialització que té INCASÒL perquè ells tenen possibilitats de parlar amb molta
més gent i plantejar-nos més opcions. Els asseguro que en aquest sentit no hi ha res
decidit ni tancat. Senzillament s’obre un nou escenari i veurem si aquest terreny que
ha estat tants anys aturat acaba repercutint d'una manera més positiva a la ciutat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT) i 10 vots en
contra (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP)
18.1. - ORDENANÇA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ: CIRCULACIÓ DE VEHICLES EN
EL NUCLI ANTIC
Núm. de referència : X2020040706
Núm. expedient: SG032020000008

I.- El Nucli Antic és el centre històric d’Olot. Es tracta d’una zona especialment sensible
que requereix un tractament específic per aconseguir un model sostenible de mobilitat,
en el que coexisteixin i es compatibilitzin l’espai de vianants amb una circulació de
vehicles que ha d’estar condicionada a determinades limitacions
II.- Els municipis poden exercir competències en matèria de trànsit, d’estacionament
de vehicles i de mobilitat en el termes que els hi reconegui la legislació de l’Estat i de
les Comunitats Autònomes, tal i com assenyalen els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En el marc de la legislació estatal, el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en
el seu article 7, atribueix als municipis les competències d’ordenació i control del trànsit
en les vies urbanes de la seva titularitat. Així mateix, se’ls hi reconeix la potestat de
regulació, mitjançant Ordenança Municipal de Circulació, dels usos de les vies
urbanes, fent compatible l‘equitativa distribució dels aparcaments entre tots els
usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús peatonal dels carrers.
L’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes competències i en sessió plenària de data 28
d’octubre de 2010, va aprovar una Ordenança Municipal de Circulació, que fou
publicada en el BOP de Girona, núm. 11, de 18 de gener de 2011, i posteriorment
modificada per diversos acords del ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessions de 28 de
juny de 2012 (BOP, núm. 177, de 13 de setembre de 2012); de 25 de juliol de 2013
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(BOP, núm. 149, de 5 d’agost de 2013); de 29 de gener de 2015 (BOP, núm. 71, de 14
d’abril de 2015); de 30 d’abril de 2015 (BOP, núm. 147, de 31 de juliol de 2015); i de
23 de juliol de 2020, que es troba pendent de publicació.
III.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions de l’Ordenança municipal de circulació,
que a continuació es detallen:
I.- Introduir un nou “Capítol 26” relatiu a l’accés i circulació de vehicles al nucli antic en
horari restringit amb el següent redactat:
CAPÍTOL 26: CIRCULACIÓ DE VEHICLES EN EL NULCI ÀNTIC
Article 62.1.- L’àmbit del nucli antic és la zona delimitada en el plànol de l’Annex 2 d’aquesta
ordenança. L’accés al nucli antic només pot realitzar-se pel carrer Sant Rafel; plaça
Mora; carrer Valls Nous; carrer Alta Maduixa; carrer Sant Ferriol; passeig de Blay/plaça
Rector Ferrer; carrer Esglaiers/plaça Rector Ferrer; passeig Bisbe Guillamet (Casal
Marià); passeig Bisbe Guillamet (Ajuntament).
2.- El nucli antic és una zona prioritària per a vianants.
3.- L’accés i la circulació de vehicles al nucli antic està sotmès a limitacions horàries,
mitjançant un sistema d’elements mòbils que impedeixen o restringeixen l’accés i la
circulació de vehicles.
4.- Correspon a l’Ajuntament determinar l’horari d’accés restringit al nucli antic
Article 63.1.- En horari restringit, l’accés i la circulació de vehicles al nucli antic queda limitat a:
a) Persones residents, tant propietaris com llogaters, empadronades en l’àmbit del
nucli antic.
b) Titulars d’un domicili, d’un garatge o d’un local comercial en l’àmbit del nucli
antic.
c) Llogaters d’un domicili, d’un garatge o d’un local comercial en l’àmbit del nucli
antic.
d) Persones amb mobilitat reduïda que tinguin un certificat de reconeixement de
discapacitat
e) Serveis d’emergència
f) Serveis municipals
g) Taxis
h) Repartidors de farmàcies
i) Excepcionalment, familiars de residents al nucli antic.
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2.- Els instal·ladors/contractistes només poden accedir al nucli antic en horari no
restringit. En casos de necessitat o d’emergència els instal·ladors/contractistes han de
demanar autorització expressa per accedir al nucli antic. En aquests casos les
autoritzacions estan limitades a les necessitats de cada cas i l’entrada al nucli antic
s’ha de fer pels accessos equipats amb control fotogràfic.
3.- Els transportistes només poden accedir al nucli antic en horari no restringit.
4.- La resta de ciutadans només pot accedir i circular en vehicle al nucli antic en horari
no restringit.
Article 64.1.- L’accés i la circulació de vehicles al nucli antic queda limitat als vehicles que
disposin d’un comandament de desbloqueig de les pilones que impedeixen l’accés en
horari restringit. Aquest comandament és lliurat per l’Ajuntament d’Olot i està vinculat a
vehicles individualitzats per la seva matricula.
2.- El dret a disposar d’aquest comandament decau quan desapareixen les situacions
exigides per poder accedir i circular pel nucli antic en horari restringit.
Article 65.L’Ajuntament per raons de seguretat pot bloquejar l’accés i la circulació vehicles en el
nucli antic. En aquesta situació, l’accés i circulació de vehicles al nucli antic queda
limitada als casos que individual i puntualment autoritzi la Policia Municipal, mitjançant
el desbloqueig manual dels mecanismes que impedeixen l’accés
II.- Renumerar el capítol referent a procediment, que passarà a ser el “Capítol 27”, així
com els articles que l’integren. Aquest capítol quedarà numerat de la següent manera:
“CAPÍTOL 27: PROCEDIMENT.
L’article 62 passarà a ser l’article 66
L’article 63 passarà a ser l’article 67
L’article 64 passarà a ser l’article 68”
III.- Incorporar un nou apartat 3 a la disposició final primera amb el següent redactat:
DISPOSICIÓ FINAL PRIMERA.
3.- En relació a l’accés i circulació de vehicles al nucli antic en horari restringit es
faculta a la Junta de Govern Local per actualitzar i revisar aquells aspectes necessitin
una actualització periòdica. A títol enunciatiu, es poden incloure en aquest apartat: els
horaris d’accés restringit; el procediment per a l’obtenció del comandament d’accés; el
cost de la garantia requerida a per l’entrega del comandament, l’actualització de
sancions; i aquells altres que per les seves característiques puguin ser assimilables.
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IV.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta als nous
articles de l’Ordenança municipal de circulació relatius a l’accés i la circulació de
vehicles al nucli antic que quedarà amb el següent redactat:

Article
63

Descripció
Circular un vehicle al nucli antic en horari restringit sense autorització

Sanció

Tipus

200 €

G

V.- Afegir un Annex 2 amb un plànol de l’àmbit de la zona del Nucli Antic.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de
modificació de l’Ordenança municipal de circulació, mitjançant la publicació del
corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la
presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquestes modificacions de
l’Ordenança municipal de circulació al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat
el text de l’ordenança.
Intervé el Sr. Arbós. L'objectiu d'aquesta modificació és el de pacificar el nucli antic i
buscar la màxima millor convivència entre els vianants i els vehicles de tota mena. En
primer lloc, el que fem és definir els col·lectius que tindran la disponibilitat d’entrar al
nucli antic. En aquí s’exclouen els proveïdors, repartidors, etc. Com lligaria amb això
amb el funcionament del dia a dia al nucli antic. Doncs aquesta entrada en aquest
accés rodat es concentraria per a tota la gent que no estigui reflexada en aquest
col·lectiu de gent que hi viu, es concentraria en els horaris de menys afluència de
vianants i de menys afluència comercial. Que seria a primeres hores del matí i de la
tarda en dies laborables. D'aquesta manera el que aconseguiríem és tenir un nucli
antic alliberat d'una gran part de vehicles com: cotxes, camionetes, etc. Creiem que
hem d’anar cap aquesta pacificació del centre de la ciutat, per tal de que la gent pugui
sortir amb tranquil·litat i tenir un nucli antic molt més ordenat i segur. Aquest és un
model que també han tirat endavant ciutats com Vic o Girona. Actualment, tenim 9
puts d’accés al nucli antic, dels quals 7 continuaran anant amb comandament i 2
aniran amb un lector de matricules. Això ens permetrà en casos que algun contractista,
proveïdor o alguna persona que no forma part específicament del col·lectiu de gent
que hi pot entrar, poder demanar excepcionalment a través d'una instància poder-ho
fer a través d’aquestes dues entrades. Dilluns però, donat el mercat tindríem una
situació diferent i el firal quedaria bloquejat. En caps de setmana, es faria l’obertura a
les primeres hores del matí i la tarda quedaria tancat. El desenvolupament d'aquest
procés durarà uns quatre 4 mesos i anirà lligat a una campanya tant de comunicació
del funcionament d’aquestes modificacions perquè ho conegui tota la ciutadania, però
també una campanya per posar al dia i actualitzar les nostres bases de dades.
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Intervé el Sr. Alcalde. Avui modifiquem tres ordenances terrasses, circulació i residus
pensant directament amb el nucli antic i com millorar-lo. Aquesta serà un canvi
significatiu per no trobar-nos transports a totes hores del dia convivint amb els vianants
en aquesta zona de nucli antic. És un pas molt important que ha nascut de bracet amb
el PIAM del Nucli Antic.
Intervé la Sra. Roca. Hi trobem coses positives com la pacificació, control d’accessos,
l’actualització dels cens de comandaments i la incorporació de nous lectors de
matricules. En contra, veiem que mancaran zones de càrrega i descàrrega perquè si
limitem tant l'eix comercial potser haurem de facilitar punts de càrrega i descarrega
més amplis per poder accedir als comerços. També trobem a faltar espais
d’aparcaments gratuïts amb limitació temporal al voltant d’aquesta zona restringida.
Per altra banda, hi veiem també alguna contradicció en el fet que fa uns mesos vam
aprovar la creació d’habitatges amb garatges en aquesta zona. Per tant, en un futur un
cop hi hagi els habitatges construïts incrementarem el pas de vehicles. Finalment,
només un apunt i és que estem fent petits pedaços aprovant aquetes modificacions
d’ordenances però seria realment necessari un Projecte Integral de reestructuració de
circulació de tota la ciutat.
Intervé el Sr. Guix. Totalment d’acord en què cal un pla de trànsit global de la ciutat
perquè facilitaria bastant les coses durant hores punta. És una proposta interessant
perquè és pacificar el barri vell i alhora que sigui més sostenible i social.
Intervé la Sra. Barnadas. És important ordenar el trànsit rodat al barri vell. En el cas
que tot el control pogués ser tot per càmera potser no caldria l’obertura d’aquestes
hores de càrrega i descarrega perquè els vehicles utilitzats donant la seva matrícula
podrien entrar i per tant, l’ús de la zona seria molt més peatonal. En el punt 4art de
l’article 62 entenem que primer s’aprovaria l’ordenança i després fixaran l’horari
d’accés restringit a posteriori? Finalment també remarcar la contradicció de la
modificació d’avui amb l’aprovació de la possibilitat de construir garatges al barri vell
en un Ple passat i això afavorirà que hi hagin més vehicles. Per tant, estaria bé limitar
quants garatges es poden habilitar.
Intervé el Sr. Arbós. És així, els horaris s’aprovaran després en Junta de Govern. Ara
es realitzarà una prova consensuada amb veïns i comerciants però hem de tenir la
flexibilitat de poder-les adequar en cada moment segons creiem com evoluciona. En
aquest sentit, fer-ho per Junta de Govern ens permet aquesta flexibilitat de no haverho de fer passar per Ple cada vegada que la volem modificar. En quan a la possibilitat
de la utilització de càmeres en tots els accessos per tots els transportistes, això
d’entrada no és possible. Primer per la base de dades que hauríem de tenir i perquè
no tenim aquestes càmeres a tots els accessos. Per altra banda, tampoc ens sembla
que ha de ser necessari. Perquè si ho he entès bé, el que vostè proposa és que no
caldria cap restricció horària si directament els transportistes autoritzats amb la
matricula poguessin passar. Però això provocaria que aquets poguessin passar durant
tot el dia i el que volem és acotar quan ha de passar i per això necessitem una
limitació horària obligatòriament. És a dir, de la manera que proposem només podrà
entrar fora d'aquesta franja horària amb un permís explícit de l'Ajuntament per una
qüestió excepcional.
Intervé el Sr. Güell. Recordar que quan es va fer la modificació per permetre en planta
baixa en determinants llocs del barri vell hi poguessin haver aparcaments es va partir
d’un document que ja estava llest per aprovació. Però abans no el vam portar a
consideració del Ple es van fer tres revisions precisament perquè no volien que
aquesta possibilitat d'afavorir aquests aparcaments en planta baixa interferissin en els
eixos comercials principals. També contemplava temes de circulació interna de
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manera que tampoc interferís en les possibilitats que vostès acaben d’apuntar. Pel que
fa l’ampliació de zones de càrrega i descarrega, amb la limitació horària en que els
vehicles de distribució podran entrar no cal que vagin a la recerca d’una zona de
càrrega i descarrega sinó que podran aparcar davant l’establiment, en un lloc on no
interfereixin els altres vehicles.
Intervé la Sra. Roca. Quan ens referíem a la zona de càrrega i descàrrega volíem dir
quan el barri vell estava tancat. És a dir quan un transportista hagi d’entrar a les 5 de
la tarda.
Intervé el Sr. Güell. La intensió és que aquesta circumstància sigui excepcional, no ha
de ser la normalitat. Per tant, no es té previst ampliar les zones de càrrega i
descarrega.
Intervé la Sra. Barnadas. Fen referència que s’ha seguit el model de Girona, en
aquesta ciutat a la zona del barri vell, tot i haver-hi càmeres, aquestes han d’anar en
un determinat horari per segons quines matrícules. És a dir, hi ha matricules que
poden accedir tot el dia i d’altres que només hi poden accedir en unes franges. Per
tant, una cosa i altra serien compatibles. Però si no es creu convenient a nivell tècnic,
ho entenem.
Intervé el Sr. Arbós. Sí, es així. Però de moment amb la intensió de tenir-ne només
dues, sense haver de fer una gran inversió per tots els accessos perquè són molt
cares i que potser no aconseguiríem uns resultats molt millors perquè ja teníem aquets
dos accessos molt importants a través de Sant Miquel i el Firalet, esperem que
funcioni.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
19.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR DEFINITIVAMENT UNA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE RESIDUS.
Núm. de referència : X2020028932
Núm. expedient: SG032020000004

I.- En ús de les competències atribuïdes las municipis en matèria de recollida i
tractament de residus, el ple de l’ajuntament, en sessió de data de 27 d’agost de 2020,
va aprovar inicialment la modificació de l’article 68 de l’Ordenança general per a la
gestió de residus: sancions en matèria de gestió de residus.
II.- En el període d’exposició pública, el Grup Municipal Socialista ha presentat un
escrit d’al·legacions (Registre General núm. E2020013520/24-10-20209, el que es
demana:
•

Que l’Ajuntament estableixi un pla de controls de les deixalles que els
ciutadans dipositen en els diferents contenidors. En cas que no es faci bé el
triatge, la Policia Municipal imposi les multes corresponents segons les
ordenances.

•

Que l’Ajuntament bonifiqui un 30% del preu de la taxa de deixalles a tots els
subjectes i/o titulars dels habitatges que durant 1 any facin ús de la deixalleria
d’Olot, com a mínim 5 vegades l’any i sempre que els residus que aportin a la
deixalleria no siguin dels que es puguin dipositar en els contenidors selectius,
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com paper, cartró, envasos, vidre, etc. En el cas que siguin mobles
voluminosos la taxa es reduirà un 35%.
III.- En informe de data 6 de novembre de 2020, els serveis tècnics de l’Àrea de
residus del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa (SIGMA)
assenyalen que l’increment del cost de les sancions establertes a l’Ordenança de
residus és una actuació més de les que formen part d’un pla d’actuació, per disminuir
la mala praxis d’alguns veïns de la ciutat i així millorar la selecció, la gestió de les
deixalles i la imatge de la ciutat.
En resposta a les al·legacions presentades pel Grup Municipal Socialista, s’apunta el
següent:
a.- En relació a l’establiment d’un Pla de control de deixalles es recorda que
actualment ja existeix i que, des dels serveis tècnics de l’Àrea de residus del SIGMA,
s’ha elaborat un pla d’inspeccions que seran realitzades en col·laboració amb els
agents cívics del propi ajuntament i amb coordinació de la Policia Municipal.
En el marc d’aquest Pla de control de deixalles també es realitzaran actuacions
informatives, com ara, la col·locació de rètols en les àrees més conflictives o la
tramesa de “flayers” informatius a les llars, entre d’altres.
b.- En relació a la proposta de bonificacions es recorda que la taxa d’escombraries ve
determinada pel cost de recollida i tractament dels residus que generen els ciutadans i
les activitats del municipi d’Olot. La recaptació obtinguda amb les taxes ha de garantir
l’autofinançament dels serveis municipals de recollida de deixalles.
D’altra banda, cal tenir present que és obligació dels ciutadans gestionar correctament
les deixalles que generen a les seves llars o activitats; així doncs, podem entendre que
bonificar la taxa d’escombraries suposa, per una part, generar un dèficit en la partida
per pagar la gestió i el tractament de les deixalles i, per l’altra, premiar als ciutadans
per complir amb les seves obligacions.
També cal tenir en compte que aquesta bonificació pot suposar un greuge comparatiu,
tant per aquells veïns que apostin per una reutilització dels seus residus (la qual cosa
suposa una menor aportació a la deixalleria comarcal) com pels ciutadans que utilitzen
la deixalleria mòbil, avui sense cap sistema d’identificació d’usuaris.
IV.- 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, que serveixen de motivació
a la present resolució, el President de la Comissió Informativa, proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal Socialista en
atenció als següents fonaments:
a.- L’Ajuntament d’Olot en aquests moments ja disposa d’un Pla de control de
deixalles, elaborat pels serveis tècnics de l’Àrea de residus del SIGMA, on s’estableix
un programa d’inspeccions realitzades pels agents cívics del propi ajuntament amb
coordinació de la Policia Municipal.
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b. L’establiment de bonificacions en la taxa d’escombraries suposa, per una part,
generar un dèficit en la partida per pagar la gestió i el tractament de les deixalles i, per
l’altra, premiar als ciutadans per complir amb les seves obligacions de gestionar
correctament les deixalles que generen a les seves llars o activitats; així mateix
suposa un greuge per aquells veïns que opten per la reutilització dels seus residus o
que utilitzen la deixalleria mòbil, avui sense cap sistema d’identificació.
Segon.- Aprovar definitivament 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
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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”.
Tercer.- Publicar aquesta modificació 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 la modificació de
l’ordenança.
Presenta la proposta el Sr. Sellabona i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Riera. Estem a favor de l’increment de les sancions per comportaments
incívics però ens a sembla insuficient si no va acompanyat d'un nou model de recollida
i també de moltes campanyes de sensibilització i fent pedagogia de la recollida
selectiva. Si no hi ha un canvi substancial profund serà complicat que les noves
sancions puguin ajudar a la millora d'aquest sistema. Per nosaltres aquest canvi
substancial hauria de ser en el cobrament de les taxes de residus. Passant a ser per
generació, qui més produeix ha de pagar més. I també en funció de la qualitat, qui faci
un millor reciclatge hauria de tenir algun altre tipus taxa. Actualment tenim uns
contenidors bastant al límit de saturació de residus acumulats. En aquest Ple que
parlem de barri vell, en aquesta zona tenim un servei de recollida cada dia davant de
casa, però recullen les deixalles estiguin separades o no. Per tant, això s’hauria
d’esmenar perquè reciclar ja no és una opció és una necessitat imprescindible. No cal
esperar a una planta de triatge que ens faci la nostra feina. No hi votarem en contra
però la trobem insuficient i ens abstindrem.
Intervé el Sr. Guix. Nosaltres en les al·legacions únicament demanàvem un Pla de
control per revisar aquest canvi en les ordenances de deixalles. No és que no hagi
estat acceptada sinó que ja tenen aquest Pla. Per altra banda, l’altra al·legació i la
modificació que demanem ja existeix en moltes altres poblacions i es tracte de
pedagogia positiva i de participació de la ciutadania en els afers de la ciutat. Entenem
que no sigui acceptada l’al·legació perquè es tracte d’un ordenança governamental
però la tornarem presentar com al·legació de l’ordenança de deixalles lligada al cost
de la taxa.
Intervé la Sra. Barnadas. El nostre model de residus és el pagament per generació.
Per tant, en el tema de les sancions segurament no caldria. Tant si optem de
contenidors tancats com si optem per porta a porta en algunes zones de la ciutat
perquè tothom pagaria pel que genera. Llavors tothom seria molt més responsable
dels residus que genera. Aprofitant que estem parlant de pla de sancions, ens
agradaria saber en l’actualitat quants diners s’han recaptat i on han anat invertits
aquests diners? Perquè pensem que aquest haurien d’anar destinats a la
implementació de la nova forma de recollida de residus. A més, sent conscients en
base les ordenances fiscals aprovades en un darrer Ple han dit que no s’apujaria la
Taxa de residus i ho assumirà l’Ajuntament. Creiem que és molt oportú en l’any que
estem passant. Però per altra banda, tenen claríssim que cada vegada més aquest
residus ens costarà més diners. Aquesta fracció resta a la gent que separem perquè
seguirem pagant el mateix que la gent que no separa. Per tant, el pagament per
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generació és més juts en un model de societat del segle XXI. En aquest cas nosaltres
aprovaríem la modificació però demanaríem que ens asseguressin que tots els diners
recaptats aniran destinats a implementar un nou sistema de residus. Sempre diuen
que costa tants diners doncs comencem a fer una mica de bossa amb aquestes
sancions. Perquè sinó l’únic que estem fent és maquillar el tema dels residus i no
l’abordem.
Intervé el Sr. Sellabona. Comparteixo que reciclar i fer un bona gestió dels nostres
residus és una obligació que tenim tots els ciutadans. A partir del mes de març,
s’iniciarà la redacció del nou plec que ens ha de servir per aquest canvi de model i que
ja ens vam comprometre com a Consistori perquè vam portar a aprovació si validàvem
un contenidor tancat. Ens ha de portar cap una nova direcció que serà aquesta taxa
per generació que volem tots els grups i d’aqueta manera establir una taxa molt més
justa. Estem perfilant una campanya d’informació d’aquesta modificació de l’ordenança
i aprofitarem també per fer sensibilització d’aquest tema.
En quan el Pla
d’inspeccions, el comparteixo i es tracte d’un problema de forma del moment, però en
cap cas d’estar-hi en contra. Perquè ens sembla que és un pas més que hem de fer
de la millora de les inspeccions. Pel que fa la proposta de destinar els diners de les
sancions recaptats al nou sistema de residus, em sembla molt coherent plantejar-ho.
Intervé el Sr. Guix. Aclarir que el nostre grup no està a favor ni de la taxa per
generació, ni del porta a porta, com s’ha dit. Estem a favor del sistema actual ben fet,
amb una bona inspecció i amb campanyes de sensibilització.
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)
20.1. - PROPOSANT ADHERIR-SE A LA XARXA LOCAL SITMUN-VESPA
ASIÀTICA DE LA DIPUTACIÓ DE GIRONA
Núm. de referència : X2020040609
Núm. expedient: SICO2020000002

L'arribada de la vespa asiàtica (Vespa velutina) i la seva progressiva expansió pel
territori està generant una repercussió creixent a nivell local. És per això que la
Diputació de Girona va considerar necessari establir un espai de trobada entre
ajuntaments com a marc de treball per definir una millor gestió de la problemàtica. En
conseqüència, es va constituir el 2018 una taula tècnica d'administracions locals per a
la gestió de la vespa asiàtica a la demarcació de Girona, formada per tècnics
municipals i comarcals que tenien experiència, tècnics de parcs naturals, tècnics de
Dipsalut i de Diputació de Girona.
La taula tècnica d'administracions locals, a la qual va ser-hi present el Consorci
SIGMA, va elaborar uns criteris orientadors per a la gestió local de la vespa asiàtica
(Protocol de Gestió Local) que va posar a disposició del Servei de Fauna i Flora de la
Generalitat de Catalunya. També per conèixer millor la distribució de la vespa i la seva
gestió es va proposar aprofitar les oportunitats que ofereix el SITMUN (Sistema
d'Informació Territorial Municipal de les Diputacions), per establir un sistema
d'informació sobre la vespa asiàtica que pugui ser d'ús i utilitat per a tots els
ajuntaments de Catalunya interessats.
El Sistema d'Informació Territorial Municipal - Girona (SITMUN) és una eina que
permet visualitzar de forma estructurada i en un únic visor tota la informació

Mod ACTS_DP06

cartogràfica disponible, a diferents escales i per a tots els municipis de la demarcació
de Girona.
La col·laboració de les diputacions de Girona i Barcelona, i amb el vistiplau del Servei
de Fauna i Flora de la Generalitat de Catalunya, ha permès la creació d’un nou mòdul
de treball de distribució dels nius de vespa asiàtica: l’aplicació “SITMUN - Vespa
asiàtica”, per tal de poder fer seguiment de la seva expansió pel territori.
L’objectiu és que els tècnics municipals registrin una sèrie d’informacions clau
referents als nius de vespa detectats al seu terme municipal, de manera que finalment
es pugui disposar de tota la informació a nivell de Catalunya i facilitar l’estudi i la presa
de decisions als tècnics d’administracions superiors.
Aquest nou mòdul s’ha presentat als tècnics municipals durant el mes d’octubre i
novembre de 2020. Per poder accedir a aquesta aplicació els ajuntaments s’han
d’adherir a la Xarxa Local SITMUN – Girona, per acord de Ple, i sol·licitar l’accés a
l’esmentada aplicació.
La participació en el projecte de seguiment de la vespa asiàtica a nivell de Catalunya
mitjançant la localització dels nius al territori és clau per a ampliar el coneixement
d’aquest insecte invasor. Tenint en compte que Olot i la resta de la comarca han estat
dels primers municipis on la vespa va arribar de Catalunya i que la distribució pel
territori està ben establerta, es considera molt interessant poder recollir aquestes
dades de manera comuna amb la resta del territori català.
Per tal que l’ajuntament d’Olot tingui accés a l’aplicació de SITMUN-vespa asiàtica és
necessari que realitzi els tràmits d’adhesió a la Xarxa local STIMUN Girona de la
Diputació.
De conformitat amb el Pla de serveis del departament de promoció i desenvolupament
econòmic local de la diputació de Girona; l’article 36.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
Reguladora de les Bases del Règim Local i la Llei 18/2009, del 22 d’octubre, de salut
pública.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple adoptar els següents acords:
-

Primer.- Realitzar tots els tràmits que siguin necessaris perquè l’ajuntament
d’Olot s’adhereixi a la Xarxa local SITMUN Girona de la Diputació de Girona,
per tal de poder tenir accés a l’aplicació de SITMUN-vespa asiàtica.

-

Segon.- Facultar el Sr. Alcalde per signar tota la documentació derivada
d’aquesta adhesió.

-

Tercer.- Notificar aquest acord a la Xarxa local SITMUN Girona de la Diputació
de Girona.

Intervé el Sr. Sellabona. Com saben vam ser un dels primers territoris on es va produir
l'aparició de la vespa asiàtica i s’hi ha anat consolidant. Des de fa temps s’està
treballant des d'un punt de vista de seguiment i de gestió d'aquests nius de vespa
asiàtica que ens van apareixent al municipi. Aquesta gestió es va intensificar per part
dels municipis a partir del 2016 quan la Generalitat de Catalunya va delegar aquesta
competència als municipis. Després des de la Diputació de Girona es va impulsar un
grup de treball d'administracions locals per abordar també aquesta problemàtica i
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compartir coneixements i buscar una manera d'abordar aquesta problemàtica de
manera conjunta. En el marc d’aquest grup de treball de la Diputació de Girona es va
fer un protocol que gestionen els tècnics de Sigma i el que fa és determinar quan cal
actuar en aquests nius de vespa asiàtica perquè realment hi ha un risc per a la salut
pública. El que fem avui és adherir-nos amb aquest sistema d'informació del territori
que permet als tècnics abocar tota aquella informació que van recollint de la gestió que
fan del tractament de la vespa asiàtica. Al mateix temps podran consultar i tenir al seu
abast aquesta informació que van penjant altres territoris en aquesta plataforma. Veure
quina és l'evolució d'aquesta espècie a tot el territori català i per als tècnics té molt de
sentit que puguem treballar en xarxa.
Intervé la Sra. Roca. Com més dades compartim i més informació tinguem potser més
podrem lluitar contra aquesta espècie invasora.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
22.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC AMB MOTIU DEL 25 DE NOVEMBRE,
DIA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLÈNCIA ENVERS LES DONES.
Núm. de referència : X2020040586
Núm. expedient: SG022020000027

Exposició de motius:

La violència contra les dones és una realitat persistent i cruenta que es manifesta
de formes diverses (sexual, econòmica, psicològica i simbòlica, entre d’altres).
Aquestes violències són fruit del patriarcat, sistema social que situa a l’home en
una posició dominant i superior envers les dones. Cal deconstruir la nostra
societat per poder superar les desigualtats i crear noves formes de relació
basades en la llibertat i la igualtat.

En els últims anys hem pres consciència i ens hem anat dotant d'instruments
pioners; com la Llei catalana 5/2008, de 24 d'abril, del dret de les dones a
erradicar la violència masclista, i d'instruments judicials, d'anàlisis i protocols
d'atenció especialitzada. Malgrat això, el nombre d'assassinats masclistes creix
cada any. Aquest any, aquest any anòmal, s’han produït 13 feminicidis als Països
Catalans i no cessa. En aquest context de pandèmia, les violències masclistes
s’han invisibilitzat més que mai i les dones s’han trobat confinades amb el seu
agressor. Ens cal abordar de manera prioritària les violències envers les dones
mitjançant la implementació de polítiques públiques preventives que actuïn sobre
les discriminacions i vulneracions dels drets humans de les dones, en concret i de
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totes les persones, sigui quina sigui la seva identitat de gènere, en general. És
necessari sumar esforços i crear dinàmiques de treball cooperatiu que ens
permetin crear conjuntament sistemes innovadors per erradicar definitivament la
violència masclista que representa una greu vulneració dels drets humans i
atempta contra la llibertat individual i la igualtat efectiva entre dones i homes.

Volem municipis lliures de violències masclistes. Per tot això, el Grup Municipal
d’Esquerra Republicana, demana que el Ple adopti els següents acords:

- Condemnar els feminicidis i totes les expressions de les violències masclistes
manifestant el compromís de treballar per fer del nostre municipi un espai lliure
de violència masclista, dissenyant instruments específics per a la prevenció i la
sensibilització en igualtat que ataqui des de l’origen la cultura patriarcal que
atempta contra la vida i els drets de les dones.

- Elaborar un informe d’impacte de la Covid-19 envers les violències masclistes
a nivell municipal.

- Impulsar els recursos d’atenció i prevenció (com els SIE i els SIAD) i garantir
l’habitatge de lloguer social.

- Garantir la formació especialitzada en perspectiva de gènere dels i les
professionals que intervenen en els circuits de la violència masclista.

- Instar els organismes i institucions supramunicipals a vetllar per la igualtat
d’oportunitats des de la perspectiva de gènere i la protecció de les dones i els
infants en casos de violència masclista.

- Manifestar el compromís per erradicar i actuar amb determinació contra
qualsevol manifestació sexista i estereotipada a les activitats i espais culturals
i d’oci que rebin el suport de l’Ajuntament.
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Intervé el Sr. Granados. En aquest consistori es treballa molt bé per defensar els drets
de les dones i per condemnar les violències contra elles amb la regidoria al capdavant.
També, el senyor alcalde lamenta i condemna a l'inici de cada ple feminicidis i ara
nosaltres des d’ERC, jovent republicà presentem aquesta moció. La presentació d’una
moció en aquest sentit que fem cada any és una constatació d'un fracàs nostre com a
societat. No pel contingut d'aquestes mocions sinó pel problema que suposa la
reiteració de la violència envers les dones a tots els nivells. La realitat és la que és i
hem de reconèixer que els homes som l’arrel del problema. La nostra feblesa i el
nostre afany de dominació fan que alguns maltracten sistemàticament les dones.
Pensem que queda molt camí per recórrer, molt de treball de conscienciació i canvi de
mentalitat, des de les famílies i des de les escoles per erradicar aquest plaga de de la
nostra societat. Molta feina sobretot per als homes a qui ens haurien de veure sempre
en primera línia en totes les reivindicacions. Per tant, lluitem pel dia de la violència
envers les dones tots els dies de l'any.
Intervé la Sra. Roca. Votarem a favor perquè l'Ajuntament adquireixi el compromís
ferm per erradicar tot tipus violència masclistes. No estem dient que actualment no el
tingui però encara necessitem molt més que tots agafem aquest compromís. Ens
agradaria afegir que la crisi actual ha intensificat molt la situació crítica que pateixen
moltes dones amb ERTES, acomiadaments, etc. Que encara moltes dones que
treballen en sectors amb precarietats no han cobrat com per exemple: dones jubilades,
treballadores de la llar, dones de la neteja que treballen i que amb la crisis s’ha vist
com encara afectava més els seus llocs de treball. També volem recordar i donar les
gràcies a totes les dones invisibilitades i que han sostingut durant la crisi la societat;
en aquest cas personal sanitari, personal de neteja, cuidadores treballadores de
residència, educadores ,cuineres, sectors minimitzats que han estat al peu del canó i
crec que es mereixen un reconeixement per part de tots nosaltres.
I finalment fer un recordatori necessari que és donar suport a totes les mobilitzacions,
actes i reivindicacions que es porten a terme per tots els col·lectius de la nostra
comarca que treballen per la igualtat de gènere. Una feina moltes vegades poc
visibilitzada.
Intervé la Sra. Alegre. El 25 de novembre Dia Internacional de l'Eliminació de la
violència envers les dones és un dia per reflexionar part de tota la societat. Sobre la
cultura i valors intrínsecament masclistes que impregnen tots els àmbits de la societat i
que no només discrimina la meitat de la població sinó que inclús en algun moment
negant que les dones siguin assassinades pel fet de ser dones. També es un dia per
reivindicar solucions per renovar els esforços per part de totes les institucions
polítiques i socials i per lluitar contra aquesta vulneració dels drets humans a nivell
global. Perquè els drets de les dones són drets humans i s'han de garantir. La
violència envers les dones es estructural i històrica, es troba present en tots els països
i cultures independentment del nivell educatiu i de la posició social i en totes les seves
accions. La violència masclista és una de les violacions de drets humans més
persistents del món, fruit de l'estructura patriarcal que es perpetua amb una insistència
ferotge que impedeix el progrés de la societat en general i de las dones en particular
que no poden desenvolupar els seus projectes de vida en llibertat. En l'augment de les
pressions econòmiques i socials i a la por per la COVID-19 s'ha observat un increment
global de la violència masclista. Aquest fet confirma que la majoria de feminicidis són
comesos per persones conegudes por las víctimes o amb una relació molt propera de
elles. L'aïllament social obligatori i la convivència durant vint-i-quatre hores amb
l'agressor és un factor de risc que no només afecta les dones sinó també implica a les
nenes i els nens que es troben sense escapatòria davant del homes violents. Escolten,
veuen i sofreixen la violència de primera mà. En molts casos fins i tot augmenta la
violència i els abusos directament contra aquests menors. A més en aquest temps de
pandèmia confinament no només es dificulta considerablement l'accés a la denúncia
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sinó que també es fa més complicat el possible accés a les xarxes familiars,
comunitats laborals que podrien oferir contenció i ajuda. En el marc del Pacte d'Estat
contra la violència de gènere, l'any passat es va publicar l'estudi sobre dones majors
de 65 anys víctimes de violència de gènere que revelava una violència sostinguda en
el temps amb dades espantoses. El 40% de les víctimes ha sofert violència durant més
de 40 anys i el 27% la va patir entre dues i tres dècades. Parlem de tota una vida de
vexacions, agressions control i por. Un col·lectiu especialment vulnerable que
requereix tota la nostra atenció. No podem oblidar tampoc la violència exercida envers
les dones a través de la prostitució que representa un dels mitjans més extrem
d'explotació i esclavatge de les dones.
Aquesta cara particularment cruel de la feminització de la pobresa s'ha vist agreujada
durant la pandèmia pel greu risc sanitari al qual es veuen sotmeses. Les dones només
hem avançat en drets amb governs socialistes, el dret al divorci, a l'avortament, la llei
integral contra la violència de gènere i el actual pacte d'Estat. La Llei d'Autonomia
Personal i Atenció a la Dependència, la llei d'igualtat efectiva entre dones i homes, La
lluita contra la bretxa salarial o l'equiparació dels permisos de paternitat i maternitat
són només alguns exemples. Igual que el Real Decret aprovat pel Govern el passat 31
de març de mesures urgents en matèria de protecció i assistència a les víctimes de
violència de gènere, a les víctimes d'educació sexual, tràfic de dones i nenes amb
finalitat d'explotació sexuals o agressions sexuals. En canvi per l'actual govern de la
Generalitat la lluita contra el masclisme no és prioritària. Així ho mostren els seus
pressupostos i les seves obsessions polítiques. Les polítiques destinades a les dones
tenen actualment un pressupost de 10 milions d'euros. Són 2 milions d'euros menys
que en el 2010. Catalunya té una xarxa d'atenció que arriba només a una de cada deu
dones víctimes de violència masclista. 9 de cada 10 dones queden fora de qualsevol
mena d'atenció. Tenim només 8 serveis d'informació i atenció especialitzada (CIE) on
hi ha 59 professionals per ajudar a les dones i menors víctimes de la violència
masclista de tota Catalunya. No obstant això a l'hora de dissenyar els Pressupostos el
Govern de la Generalitat ha estat incapaç de destinar recursos propis per adaptar els
serveis a les necessitats reals de les supervivents. Una societat que aspira a ser
realment democràtica y ser més justa no pot permetre que la meitat de la seva
població pateixi violència. Per això, per a nosaltres la lluita contra la violència masclista
és una qüestió d'Estat. El govern socialista ha transferit recursos del pacte d'Estat per
lluitar contra la violència de gènere. Ho ha fet per incrementar els recursos i les
accions polítiques. No per reemplaçar les polítiques que haurien de fer i no fan alguns
governs autonòmics que com a Catalunya tenen les competències transferides. Com a
Partit Socialista i per tant feminista denunciem aquesta inacció del Govern de la
Generalitat i reivindiquem que Catalunya necessita un canvi. Un govern que lideri i
garanteixi les polítiques transfeministes. Per tant, a més de l'adopció de tots els punts
demanats a la moció que votarem a favor instem a l'Ajuntament a promoure accions
de prevenció, sensibilització i difusió sobre la violència de gènere en dones majors de
65 anys destinades a millorar el coneixement dels seus drets i de serveis disponibles
per atendre-les. Reforçar les mesures dirigides a l'atenció a les dones que viuen en el
món rural. Augmentant el nombre de recursos especialitzats d'atenció de manera
coherent amb la realitat rural i la distribució geogràfica. Adaptant les campanyes de
prevenció i sensibilització a les seves necessitats. Sumar el nostre Ajuntament a la
Xarxa de Municipis Lliures de Tràfic per lluitar amb eficiència contra el tràfic de nenes i
dones per a l'explotació sexual. Intensificar i adaptar tots els recursos dels quals
disposa l'Ajuntament relacionats amb l'atenció a víctimes de violència masclista durant
la pandèmia. Treballar per al tancament als murs de la ciutat en els quals s'exerceix la
prostitució. Comunicar l'aprovació de la moció a la Generalitat de Catalunya, al
Parlament de Catalunya, Associacions empresarials i sindicals i a les associacions
municipalistes FMC i ACM.
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Intervé la Sra. Muñoz. L’origen d’aquesta celebració es remunta al dia 25 de novembre
de 1960 quan les germanes Mirabal la Pàtria, Minerva i la Maria Teresa que eren
importants activistes en la lluita per la llibertat varen ser brutalment assassinades a la
República Dominicana per la policia secreta. La repercussió d'aquest succés va ser de
tal magnitud que va ser el començament del final de la dictadura de Rafel Trujillo. Una
de les dictadures més despietada de l'Amèrica Llatina que va durar trenta un anys i
que va sotmetre el país a un estat de pànic constant. Més de vint anys després
d'aquest triple assassinat va tenir lloc la primera Trobada feminista a l'Amèrica Llatina i
el Carib el 1981. On es va proposar aquesta data pel seu valor simbòlic però no va ser
fins al 1999 quan l'ONU la va declarar Dia Internacional contra la violència de la dona.
Enguany ja fa seixanta anys que no han cessat els esforços per erradicar les
violències masclistes. La violència envers les dones no només és violència masclista,
és una violència racista, feixista i classista fruit d'una societat patriarcal. Cal abordar-ho
amb polítiques preventives que actuïn sobre les discriminacions i vulneracions dels
drets humans en les dones en concret i de totes les persones. Sigui quina sigui la seva
identitat de gènere. És necessari sumar esforços i dinàmiques de treball cooperatiu i
crear consciència col·lectiva sobre aquesta problemàtica. Hem de treballar per
conscienciar i sensibilitzar la societat perquè la violència de gènere tingui data de
caducitat. Per aquestes reivindicacions tan necessàries, totes les forces polítiques hem
d'estar unides i lluitar per la mateixa causa: erradicar el masclisme. Han estat 12 el
nombre de víctimes per violència masclista des de principis del 2020 a Catalunya que
eleven a 1164 el nombre total de dones assassinades des del primer registre que
tenim a l'Estat espanyol des del 2000. Un sentit record a la memòria de totes aquestes
dones assassinades i expressar les condolences a les seves famílies i amistats.
També volem manifestar la nostra repulsa a totes les manifestacions de violència
masclista. Refermar el nostre compromís amb les víctimes i declarar la tolerància zero
amb els maltractadors. Instem a totes les dones tinguin l'edat que tinguin que es trobin
en qualsevol situació de violència masclista que reclamin tot l'ajut necessari. És per tot
això que des de Junts per Catalunya ens comprometem a: fer d'Olot una ciutat lliure
de qualsevol tipus de violència contra les dones, tot condemnant totes les expressions
de violències masclistes. Impulsar campanyes i accions de sensibilització i prevenció
per fomentar unes relacions igualitàries basades en el respecte i el diàleg i que
fomentin l'apoderament de les dones. Aquí vull reconèixer l'excel·lent tasca realitzada
per les tècniques del SIAD del Servei d'Informació i Atenció a les dones al Consorci
d'Acció Social de la Garrotxa. Que durant els deu anys que porten al capdavant han
mantingut i mantenen la qualitat del servei. Donar a conèixer també el document
d'accions contra violència masclista que presentarem al nostre municipi a través dels
mitjans de comunicació. Un instrument que permetrà a les dones en situació de
violència o en risc de trobar-s’hi, una atenció integral i àgil. I permetrà desenvolupar
accions de prevenció d'aquestes situacions. Es farà difusió a tots espais d'oci i a més
no es contractaran en festes, ni celebracions municipals grups o espectacles que
difonguin continguts masclistes o violents. Seguirem garantint la formació amb
perspectiva de gènere de les persones que intervenen en els circuits de violència
masclista tant a nivell tècnic com a nivell polític. I dic seguir perquè enguany hem fet
diverses sessions formatives tant a nivell tècnic com a nivell polític i en les quals totes
les persones aquí presents han estat convidats i malauradament moltes no han
assistit. Els animo doncs a participar en futures sessions. Seguirem també treballant
per garantir l'habitatge de lloguer social. A Olot disposem d'un pis d'emergència per a
casos de violència masclista, però cal destacar que el Reial Decret Llei 11/2020
estableix un ajut a les víctimes de violència de gènere i que té per objecte una solució
residencial immediata a través de la mesa de valoració de Situacions d'Emergències
de l'Agència d'Habitatge de Catalunya. Actualment en el termini d'una setmana es
dona cobertura a cases d'acollida o a pisos tutelats. Companys d'Esquerra serà fàcil
votar a favor dels acords d'aquesta moció perquè ens dona la sensació que és una
moció estandarditzada, no adaptada al territori. Afortunadament complim amb escreix
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els acords demanats, però seguim treballant per aconseguir la gran fita. Hem lluitat i
lluitem i seguirem lluitant per aconseguir una societat igualitària lliure de violència
masclista.
Intervé el Sr. Granados. Agrair a les companyes que m’han precedit. A la companya
de la CUP per introduir aquest concepte molt important que no surt a la nostra moció
com és la invisibilització que ha fet esment. Reconèixer tota aquesta tasca a la Sr.
Muñoz de tota la feina que fa l’Ajuntament. També a la companya Sra. Alegre que ha
parlat molt a fons de la violència estructural contra les dones i la feminització de la
pobresa.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
23.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER IMPULSAR UN MODEL PÚBLIC I
DE QUALITAT A LES RESIDÈNCIES I EN L’ATENCIÓ A LA GENT GRANT
Núm. de referència : X2020040571
Núm. expedient: SG022020000025

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
En els darrers mesos més de 4.084 persones grans han mort per la COVID-19 a les
residències catalanes i s’han detectat més de 32.000 casos sospitosos d’estar
contagiades entre les treballadores i persones usuàries. La nefasta gestió i les
múltiples denúncies presentades al Departament de Treball, Afers Socials i Famílies,
han acabat forçant que el Departament de Salut del Govern de la Generalitat de
Catalunya intervingués diverses residències de gent gran, les quals es trobaven en
mans d’empreses privades.
Actualment, de les gairebé 65.000 places de residències de gent gran més d’un 50%
d’aquestes són gestionades per empreses privades. Només un 17% de les places en
residències és de titularitat pública. Mentre això sigui així, serà inevitable que hi hagi
qui fa negoci amb el dret a envellir dignament. Cal, per tant, posar a debat i treballar
per un model de gestió i titularitat públic de les residències i per això des del Grup
Parlamentari de la CUP s’ha impulsat la Comissió d’investigació sobre les residències
de gent gran.
És evident que als nostres pobles i ciutats, i aquí es pot incloure també Olot tenim un
dèficit de places en residències per la gent gran i que és necessari crear nous
equipaments per poder donar resposta a la demanda creixent d’aquest tipus de servei i
així acabar amb les llistes d’espera. Ara bé, aquest servei essencial s’hauria de poder
garantir mitjançant una prestació directa de l’administració pública. Aquesta, és la
única manera de poder fiscalitzar correctament la qualitat del servei i garantir unes
condicions laborals dignes per les
treballadores dels centres.
El canvi de model requereix que les residències privades han de passar, sense cap
compensació, a ser part d’una xarxa de residències públiques i d’accés universal. Per
tal d’assolir aquest objectiu, des de les entitats locals es pot començar a capgirar la
situació no perpetuant un sistema que s’ha evidenciat obsolet.
És per aquests motius que la CUP presenta davant del Plenari l’adopció dels següents
ACORDS:
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PRIMER. Que l’Ajuntament d’Olot insti al govern de la Generalitat a internalitzar la
gestió de la totes les Residències de gent gran i Centres Residencials per a persones
amb discapacitat de titularitat pública.
SEGON: Que l’Ajuntament d’Olot insti al govern de la la Generalitat a la no renovació
de concessions a residències de titularitat pública i de gestió privada.
TERCER. Que l’Ajuntament d’Olot insti al govern de la Generalitat a avançar tan aviat
com sigui possible cap a un model de gestió 100% pública de les Residències de gent
gran i Centres residencials per a persones amb discapacitat garantint unes condicions
laborals dignes de les treballadores i un servei de qualitat que respecti el dret a envellir
dignament.
QUART. Que l’Ajuntament d’Olot insti al govern de la Generalitat - fins que no es faci
efectiu el procés d’internalització a les Residències de gent gran- a incrementar les
tarifes i mòduls per tal que el salari mínim dels treballadors i les treballadors siguin
1200 € bruts/catorze mesades.
CINQUÈ. Traslladar tots aquests acords a la Generalitat de Catalunya.

Presenta la moció el Sr. Riera i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Guix. Olot és un exemple de funcionament per als serveis que oferim a la
gent gran. Van ser gairebé innovadors amb el tema dels pisos tutelats i tant els de la
Creu Roja com els de la plaça Balmes estan funcionant molt bé. Tenim dues
residències públiques i una pseudopública que és la de La Caritat amb un
funcionament molt acceptable pels usuaris. Per altra banda però, sí que és veritat que
cada vegada tenim una població més envellida i que hem de posar-hi més mitjans.
També és veritat que cada vegada més a nivell mundial hi ha fons d'inversió que estan
buscant d'aquest mercat de residències de gent gran per invertir-hi més diners per
intentar tenir beneficis. Aquests serveis tan bàsics per la població pensem que han de
ser serveis públics com tenim a la ciutat d’Olot.
Intervé el Sr. Quintana. Per nosaltres la sanitat, l’educació i en aquest cas les
residències han de ser públiques. Tant de bo totes les residencies d’Olot ho poguessin
ser. No estem d’acord en el punt 2. Perquè que passaria amb aquella gent usuària de
les residències si no es renova el conveni de la residència? Tampoc sabem si la
Generalitat té prou capacitat econòmica per fer-se’n càrrec. Estaria bé a nivell local
quantificar a Olot què significaria això i quina inversió hauria de fer la Generalitat que
és qui té les competències, perquè entenguem tots on estem i poder-ho demanar més
a curt o llarg termini. Queda molt camí per recórrer i com a país hem de crear un
model i posar-ho sobre la taula per poder-hi treballar.
Intervé la Sra. Muñoz. La COVID-19 no va néixer en una Residencia, ni en una llar
d’avis i àvies, sinó que hi va entrar. Va entrar en residències que prenien totes les
precaucions segons els coneixements disponibles en aquell moment. I va entrar en
d'altres que potser van cometre errors. Va entrar en residències grans i petites, amb
públiques i privades. Va entrar residències de grans ciutats i de pobles petits. Va entrar
a les residències de Catalunya com també a totes les residències a altres països que
han viscut la Covid. Va entrar quan en sabíem ben poc. La realitat que hem viscut, la
viurem malauradament viurem encara mesos. Aquí i arreu. Ha estat dramàtic. Hem
viscut una situació límit. Un fet extraordinari que s'ha hagut d'afrontar sense tenir totes
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les dades, sense tenir tot el coneixement i aprenent de cada dia sense tenir, ni saber
totes les evidències i sense els recursos necessaris. Un nou virus que ens ha capgirat
el dia a dia i que ha tingut sens dubte conseqüències desastroses. Amb tot, ningú
estava preparat per aturar aquesta pandèmia. Catalunya tampoc ha viscut situacions
similars. Moments de confusió, en què la realitat canviava el dia a dia, hora a hora.
Cap política pública del món està preparada per resistir aquests impactes. En aquesta
crisi s'ha posat clarament davant repensar el model d'atenció a les persones
dependents. Posant sempre les persones al centre d'actuació. No només pel que fa
als usuaris i la seva atenció, sinó també de professionals que vol dir la millora de
serveis. Això requereix un procés de reflexió. S'ha de garantir un servei residencial
com a servei relacional d'acompanyament a la persona.
Fins fa no gaires anys la seqüència temporal que vivia una persona era: treballar,
jubilar- se, anar al casal d'avis, ingressar en una residència o en un hospital per passar
els darrers moments de la seva vida. El sistema sanitari i el sistema de serveis socials
que hem tingut ha permès l'èxit de l'envelliment. Vivim més anys i en general ho fem
en millors condicions. I això ha canviat la seqüència i l'ha convertit en treballar, jubilarse, anar al Casal, ingressar en un hospital, estar en un sociosanitari, retornar
novament al domicili, tornar una altra vegada al Casal i potser però només pot ser
ingressar en una residència de forma temporal. D'aquí que la política de Serveis
d'Atenció a la gent gran del futur hauria de ser una política de serveis personalitzats.
Adaptables a una varietat de recursos que permetin oferir prestacions concretes a la
problemàtica concreta de cada persona. S'hauria de basar en l'objectiu de l'atenció,
amb la màxima autonomia, amb la màxima capacitat, amb la màxima personalització
de l'atenció segons les necessitats de cada moment. No ho arreglarem amb més
residències. A més voldria destacar que la comarca de la Garrotxa no tenim un dèficit
de places de residències. Segons la darrera programació territorial del Departament
d'Afers Socials contemplava la necessitat de places residencials que es varen poder
ampliar amb la residència de Sant Feliu de Pallerols i la de la Vall d'en Bas. En total
les places de residències actuals a la comarca són de 585 places de les quals 124 són
privades i 361 són públiques. Malgrat que tenim llista d'espera, aquesta no és real.
Perquè ens trobem en els darrers anys, alguna dificultat per cobrir les places de
manera ràpida perquè moltes persones renuncien a l'ingrés en el moment que els
toca. La gestió privada de residències públiques consisteix en què el servei sigui públic
però prestat per una empresa privada, com succeeix amb molts altres serveis de país.
Però quan aquesta qüestió es planteja el sector de les residències, apareixen veus
que critiquen la privatitza i qüestionen que una empresa pugui donar serveis de
qualitat, com oferia la pròpia administració. Seria just dir que les empreses públiques
no donen un servei de qualitat perquè es recolzen més avantatjoses condicions de
treball dels seus treballadors, al benestar dels residents? Seria just dir que la gestió és
tan ineficient que amb el cost que representa l'administració mantenir un resident en
una residència de gestió pública podria mantenir a dos residents en una concertada?
Amb tota seguretat això no seria just. Tenim clar que necessitem governança pública,
però, també sabem que tenim un teixit social que ho fa bé. Un teixit privat que ho fa
bé. I en el nostre cas concret són empreses vinculades al territori. Com per exemple
INTEGRA. Que és una entitat privada sense ànim de lucre que gestiona la residència
de persones amb discapacitat Vora Riu. També tenim la Fageda, una empresa social
que gestiona des de l'any 2009 la residència Els Cassés. Tenim Edat3, una societat
cooperativa sense ànim de lucre que presta serveis d'atenció a la vellesa i a persones
dependents i altres serveis relacionats amb l'àmbit social. També tenim la GAAVOC,
una empresa d'àmbit comarcal especialitzada en la gestió de serveis i atenció a la gent
gran i que des de fa 25 anys gestiona la residència Montsacopa. La especulació
òbviament no és bona en aquest àmbit. El que volem no és especulació és el projecte
d'assistència en qualitat a les persones. I això, encara que defensem la col·laboració
publico-privada ho tenim claríssim. La coexistència de diferents models de gestió,
moltes vegades afegeix valor. Estimula la competència entre professionals per oferir
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una qualitat de servei immillorable. De ben segur en la qualitat assistencial es pot
garantir igual titularitat pública o privada. Aquest és un tema transcendental i
susceptible de ser analitzat objectivament i no des de posicions ideològiques com si
fos una qüestió de principis, donant consignes a vegades demagògiques i aixecar la
veu com més alta millor. Abans de continuar aquesta intervenció del ple i tal com ha dit
l'alcalde al principi, volem fer un reconeixement explícit a tot el sector que treballa en la
gestió dels serveis residencials i d'atenció a les persones grans i a les persones amb
discapacitat. A tots els professionals del sector de les residències que amb un coratge
i una valentia exemplars han tingut cura i tenen cura cada dia dels més vulnerables
davant de la dependència. El nostre més profund reconeixement i el nostre més sincer
agraïment. Totes aquelles persones que cuiden que tenen cura de les persones i que
arrisquen la seva salut per protegir la dels altres mereixen la nostra admiració.
Moltíssimes gràcies a tots i totes. Una abraçada fraternal a tots els familiars que
durant aquests temps han perdut persones estimades i que han hagut de patir un
comiat tant dur. En el que tantes vegades no s'han pogut acomiadar com volien i com
calia. El nostre record i el nostre homenatge a totes elles. Cal que cuidem en qualitat la
nostra gent gran perquè ells ens guarden en la nostra memòria i ens ajuden a
entendre on som i cap a on ens dirigim. I sobretot pensant, en els més joves que mai
més res, ni ningú ens robin les abraçades, els devem.
Intervé el Sr. Riera. En el segon punt simplement el que demanem és que les
residències de titularitat pública no siguin externalitzades. Pel que fa la intervenció de
la Sra. Muñoz, no sé en quin moment he aixecat la veu i si ho he fet perdoneu-me.
Els acords de la moció bàsicament es feien a instàncies superiors sense adquirir
pràcticament cap compromís. En la intervenció hi ha hagut un “tòtem revolutum” i un
punt paternalista. I sincerament això m’ha massa sabut greu. Perquè jo puc entendre
que la teva idea de model és diferent però no crec que calgui parlar d’altres coses. El
que sí evidenciem és que la Covid ha entrat arreu, però les situacions quan són límit
és quan evidencien les mancances. I en aquí s’ha vist la mancança que tenim com a
país. I crec que a Olot no ho he fet tant bé. Perquè hi han hagut morts a les nostres
residències i no es tracte de donar escalf i suport a les persones que han patit això
sinó d’emprendre mesures per tenir la capacitat d'incidir-hi com a sector. Moltes
vegades aquesta capacitat d’incidir-hi passa per damunt del benefici i quan un privat
pretén un benefici moltes vegades aquest va per damunt de la qualitat. Per tant, crec
que una qüestió d'humilitat és aprendre i repensar aquestes coses. I quan com a país
tenim una situació que molts avis i àvies han mort abandonats en les residències
poder ens hem de replantejar alguna cosa. Perquè hi ha alguna cosa que no hem fet
suficientment bé. Per tant, ho hem d’acceptar perquè negar-ho no té sentit. Em sembla
molt bé que anem bé de places, però i d’aquí 10 anys. Perquè tenim una població
envellida. Que anem bé no vol dir que no haguem de planificar a 10, 20, 30 anys vista.
I aquest és el sentit de la moció. Llavors donar tantes voltes d’una història a l'altra per
acabar dient que hi votaran en contra. Doncs m’ha dolgut la seva intervenció.
Intervé el Sr. Alcalde. Tots estem parlant de com volem la millor assistència possible a
les nostres residències. La discussió de la moció estava traslladada només si el model
havia de ser exclusivament públic o amb col·laboració público-privada. Tenim maneres
diferents de veure-ho. Tenim un munt de residències amb una gestió extraordinària.
El que sí que m'agrada molt de la moció i amb això comparteixo totalment és que cal
millorar urgentment els sous dels treballadors, sobretot les treballadores d'aquests
centres geriàtrics. Realment són uns sous que estan molt per sota del que haurien de
ser. També recordar que totes les residències estan sotmeses a un servei d'inspecció
important de la Generalitat que ho controla en tot moment. I per últim, quan la Sra.
Muñoz s'ha referit a què hi ha les suficients places de residència. Això és cert, però no
hi han les suficients places públiques que necessitaríem.
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Sotmesa la proposta a votació es desestimada amb 11 vots en contra (11 JxCAT) i 10
vots a favor (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP)
24.1.- PRECS I PREGUNTES
RÈTOLS ESTABLIMENTS COMERCIALS
Intervé el Sr. Riera. Darrerament estant proliferant petits supermercats regentats per
persones que porten poc temps en aquí i veiem que els rètols són en castellà. Creiem
que des de Dinàmig i el servei de Normalització lingüística seria que hi hagués un
acompanyament en aquests casos. No per una qüestió de llengua sinó per una qüestió
de socialització i ser conscients del lloc on viuen. Segurament això els aproparia a
molta part del propi veïnat. Ara és complicat fer-los canviar el rètol perquè costa uns
diners però si de forma preventiva quan a Dinàmig es demanen permisos s’hauria de
remetre al Consorci de Normalització Lingüística i s'hauria de fer aquest tipus de
treball. Seria molt interessant per poder-los acostar molt més a una relació social molt
més profunda i amb la comunitat.
Intervé el Sr. Güell. Ho tenien detectat. Precisament a la reunió de coordinació hem
modificat el procediment de concessió de les llicències de rètols per advertir de la
necessitat i l’obligatorietat, d'acord amb la normativa actual, de com a mínim posar els
rètols en català.
D’altra banda també, farem una major coordinació amb la taula tècnica de comerç de
Dinàmig.
OCUPACIÓ VIA PÚBLICA PLAÇA CLARÀ
Intervé el Sr. Guix. L’Ajuntament va fer un Decret d'ocupació de via pública autoritzant
l'empresa constructora que desenvolupa les obres de l'antiga gasolinera que està a la
plaça Clarà per a ocupar el carril dret de la plaça Clarà que continua cap al carrer
Mulleres, fins el mes de maig del 2021. Considerem una promoció d’habitatges molt
important per la ciutat pel seu entorn, però per altra banda es tracte d’una arteria molt
important de la ciutat i la deixem estrangulada molt de temps. Preguem que
l'Ajuntament que parli amb l’empresa o actuï amb els mecanismes que pugui per tal de
buscar solucions perquè aquest temps sigui més petit i que puguem obrir aquesta
artèria tant important.
Intervé el Sr. Sellabona. És veritat que l’ocupació total concedida per aquesta
promoció és fins al mes de maig. Però, l’ocupació que ens restringeix el pas per
aquest carril finalitzaria el mes de març. Si anem dins de termini aquell mes hauríem
de recuperar la circulació.
JOCS INFANTILS FIRALET
Intervé el Sr. Guix. La Junta de Govern va aprovar la instal·lació dels jocs infantils en
el Firal però no veiem clara la seva ubicació perquè justament allà s'hi fa el mercat,
concerts de la Festa Major i altres tipus d’activitats. Proposem posar-los a la plaça del
teatre que hi ha espai suficient i pot ser un lloc molt interessant.
Intervé el Sr. Sellabona. Recordar que en el procés participatiu que es va realitzar a
l'hora d'impulsar el nou Firal, l’emplaçament escollit per la gent va ser aquest i en
principi ho mantindrem i respectarem.
PARET SECA BICI CARRIL SANT ROC
Intervé el Sr. Guix. Caldria arreglar una paret seca que hi ha enderrocada al carril bici
de Sant Roc.
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Intervé el Sr. Sellabona. En prenc nota i els informarem.
ESTADI MUNICIPAL
Intervé el Sr. Guix. Aquets dies veiem moltes inversions al camp de futbol de l’Estadi
Municipal per no veiem per enlloc que s’arreglin els lavabos. Es tracte d’un estadi
municipal que no té lavabo per minusvàlids. Creiem que això hauria de ser una prioritat
abans que altres actuacions.
Intervé el Sr. Sellabona. És una obra que tenim pendent i necessària de l'estadi
municipal. Enguany, però vista la situació de la pandèmia, hi havà una sèrie de
requisits que demanaven amb la previsió que es pogués disputar partits i entrar al
públic més prioritària. Tota una sèrie d’actuacions que si no les haguéssim abordat
segurament hauria estat difícil poder començar.
Intervé el Sr. Alcalde. És una obra que som conscients que és necessària, la tenim
llistada perquè l’havia anomenat en anteriors plens. En el moment que sigui possible la
farem.
LAVABOS PÚBLICS
Intervé el Sr. Guix. Amb el decret de tancament de bars i restaurants ens trobem amb
pocs lavabos públics a la via pública. Sí que n’hi ha alguns però no es coneixen.
Potser s’haurien de senyalitzar.
Intervé el Sr. Alcaldes. En prenc nota per veure com ho podem abordar.
CASETA DEL BUROTS
Intervé el Sr. Guix. Com està el tema de la caseta dels burots?
Intervé el Sr. Güell. Tenim el projecte fet però el mes de març es va decidir no tirar-ho
endavant perquè en una situació de pandèmia les necessitats econòmiques havien
d'anar focalitzades en altres accions. Ho tenim apunt i si el mes de gener les coses es
normalitzen i amb el nou pressupost ho tirarem endavant.
PASSADÍS ANTIC CINEMA COLON
Intervé el Sr. Guix. Es té previst arreglar el passadís del cinema colon perquè està molt
deixat?
Intervé el Sr. Güell. S’ha fet una mesura molt provisional perquè la propietat ha
manifestat la seva voluntat per fer una reforma de tot l’habitatge. Per tant no tenia
sentit fer una obra de consolidació si es té pensat fer aquesta reforma.
ESTRUCTURA EDIFICI BARRI LES TRIES
Intervé el Sr. Guix. Quines gestions s’han fet en l’estructura d’edifici del c. Alba Rosa
del barri de les Tries
Intervé el Sr. Güell. De moment no podem comprar-ho perquè no està a la venda.
L’administrador concursal ho té parat, tot i les nostres trucades periòdiques.
ORGANISMES AUTÒNOMS
Intervé el Sr. Guix. Hem assistit a les diferent reunions convocades pels organisme
autònoms i veiem que els assistents es van acomiadant en aquestes reunions, quan
encara no tenim cap proposta de com passarà a ser la gestió dels Organismes
Autònoms.
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Intervé la Sr. Torras. La part administrativa es dura a terme des de l’Ajuntament. Però
aquest es seguiran reunint posant el dia totes les tasques que estant fent com fins ara.
IL·LUMINACIÓ PLAÇA DEL CARME
Intervé el Sr. Granados. Plantejar una reforma de la il·luminació precària que hi ha a la
plaça del Carme.
Intervé la Sra. Muñoz. És una de les accions prioritzades per al consell de barri del
Nucli Antic. Aquest anys, els veïns han decidit invertir-hi 38.000€ i l’any vinent 97.000€
més per acabar la reforma de tota la plaça. La il·luminació òbviament està dintre
aquesta reforma i es resoldrà el problema de la il·luminació un cop fetes les obres. Es
tracte d’una obra que es farà amb immediatesa.
ENTRADA VEHICLES PAVELLÓ FIRAL
Intervé el Sr. Granados. Demanaríem que l’entrada de vehicles que hi ha davant del
pavelló firal es tanqui les nits un cop acabada la jornada de l’escola d’Adults i el cap de
setmana, sempre que no hi hagi prevista una activitat l’endemà. Creiem que milloraria
la seguretat en aquesta zona.
Intervé el Sr. Alcalde. Va haver-hi una petició de l’Escola d’Adults de demanar poder
aparcar els seus vehicles dintre del recinte durant les classes. Se’ls va dir que sobretot
tanquessin la porta al acabar les classes. Per tant, podria ser un descuit de l’escola,
però no ho puc assegurar. En farem un seguiment més acurat.

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

