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ACTA NÚM.11 
SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA  DE 29 D’OCTUBRE 2020 

1A CONVOCATÒRIA 
 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 29 d´octubre 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 : X2020036037     
Núm. expedient: SG012020000038 

 
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 
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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: 
 
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 29 d’octubre 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 
 
 

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

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 24 setembre de 2020. 
 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 

L’Alcalde d’Olot Sr. Pep Berga dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot 
d’aquest mes d’octubre, una sessió que continua essent telemàtica per la situació 
generada per la COVID.  
 
L’Alcalde afirma que les últimes dades ens confirmen que estem immersos en una 
segona onada de la pandèmia. Han augmentat de forma significativa el número de 
persones a qui s’ha detectat la COVID, algunes amb símptomes lleus però també han 
augmentat les hospitalitzacions. Les dades i la seva evolució ens fa estar preocupats 
manifesta l’Alcalde, en uns dies en que es preveuen complicats i que afrontarem -diu- 
amb la màxima responsabilitat. Davant les mesures anunciades aquest migdia 
l’Alcalde demana molta prudència a tothom. Recorda que la situació és molt crítica i 
que caldrà que tots hi posem de la nostra part per superar aquests moments tan 
difícils.  
 
L’Alcalde també manifesta el suport de l’Ajuntament als responsables d’establiments 
que han vist restringida la seva activitat. Ha mostrat el recolzament a responsables de 
bars, restaurants, centres d’estètiques i altres negocis que no poden treballar segons 
les mesures per evitar la propagació de la COVID dictades pel Govern Català. 
Demana el màxim suport i que Generalitat i Govern Central tirin endavant ajudes 
específiques a aquests sectors que han fet un important esforç econòmic i personal 
per adaptar-se a la nova realitat del COVID i que, d’un dia a l’altre, veuen com han de 
tancar.  
 
Com a les anteriors sessions, l’Alcalde fa un reconeixement a totes les persones que 
estan a primera fila lluitant contra la COVID. També a la comunitat educativa amb l’inici 
d’un curs especialment complicat per les mesures de prevenció i davant dels casos 
que van sorgint. També informa que, precisament a causa de la COVID s’ha suspès 
l’acte de record a les olotines i olotins difunts. L’Ajuntament d’Olot no organitzarà la 
lectura de poemes i la interpretació musical de cada 1 de Novembre i recomana que la 
gent pugui anar de forma esglaonada al cementiri per evitar aglomeracions.  
 
Més enllà dels temes relacionats amb la COVID, l’Alcalde proposa fer arribar una carta 
de felicitació al nou president del Club Bàsquet Olot Miquel Palma, que acaba de 
posar-se al capdavant de l’entitat. Al mateix temps, insta a traslladar l’agraïment del 
plenari a Gemma Prat, que en els últims anys ha assumit aquesta responsabilitat.  
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Per últim i com a cada Ple, expressa la solidaritat amb les víctimes dels feminicidis, 
que malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. I torna a demanar la 
llibertat dels dos Jordis, de l’Oriol Junqueras, d’en Joaquim Forn, de la Dolors Bassa, 
de la Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en Josep Rull i d’en Jordi Turull, 
injustament tancats a la presó.  També el retorn de Carles Puigdemont, Lluís Puig, 
Meritxell Serret, Clara Ponsatí, i Toni Comin i de l’Anna Gabriel, Marta Rovira i el 
Valtonyc. 
 
L’Alcalde lamenta que a cada ple hagi d’augmentar el número de persones injustament 
empresonades, acusades o detingudes per fer possible un referèndum com l’1 
d’Octubre. Aquest dimecres es produïen unes detencions inexplicables, fa uns dies es 
complia un any de la sentència contra les persones que es van limitar a posar unes 
urnes i s’inhabilitava el president de la Generalitat per col·locar una pancarta.    
 
L’Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració del 
darrer Ple, el dia 24 de setembre. 

- de particulars: 8 
- d’entitats:  12 

 
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 24 de setembre: 
 

- 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 26 de setembre va assistir a la representació de l’espectacle Full 
House, que es va fer a la Plaça Sant Pere Màrtir dins del cicle de Zona B 
Cultura als Barris. Al vespre al Firalet petit va fer entrega dels trofeus del ral.li 
“Clàssic dels Volcans” que va sortir de la Torre Malagrida i va arribar al Firal.  

 
- El dimarts 29 va assistir al Patronal i al Consell Rector de la Fundació Antic 

Hospital que es va fer de forma telemàtica.  
 

- El dijous 1 d’Octubre a la tarda es va reunir amb representants del sector 
cultural. La reunió, que també va comptar amb l’assistència del primer tinent 
d’alcalde Estanis Vayreda i la regidora d’Empresa Gemma Canalias, forma part 
de les trobades telemàtiques amb representants de diferents sectors de la 
ciutat i la comarca.  
 

- El divendres 2 d’octubre va presidir la Junta de SIGMA i posteriorment es va 
desplaçar a la sala d’actes del Museu per assistir al Patronat de la Fundació La 
Caritat. 
 

- El dissabte 3 va anar a veure, al Teatre Principal, l’espectacle Pasionaria de la 
companyia La Veronal que es va dur a terme en el marc del Sismògraf.  

 
- Dilluns 5 es va reunir telemàticament, amb representants del sector del Gremi 

de Perruqueries (també hi va assistir la regidora Gemma Canalias). 
Posteriorment va participar del Comitè Executiu de l'ACM. 

https://twitter.com/PepBergaVayreda
https://twitter.com/PepBergaVayreda
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- Dimarts 6 es va reunir amb representants del sector de les gestories. La 

trobada va tenir lloc de forma telemàtica i també va comptar amb l’assistència 
de la regidora Montse Torras. Posteriorment va participar amb la regidora 
d’Educació Mariona Camps i el regidor d’Esports Aniol Sellabona del plenari del 
Pla Educatiu d’Entorn d’Olot.  

 
 

- El dijous 8 es va reunir amb representants d’empreses d’activitats 
extraescolars, acompanyat del primer tinent d’alcalde Estanis Vayreda i la 
regidora d’Empresa Gemma Canalias. A la tarda va participar dl Patronat de la 
Fundació Universitària Balmes i seguidament va participar la reunió de 
Coordinació grups municipals de l’Ajuntament. 
 

- El dissabte 10 d’octubre va participar a l’acte d’homenatge a Gabriel Alcalde. A 
la tarda va presentar el llibre “La Sorra” de Conrad Vila i posteriorment es va 
desplaçar a l’església de Sant Esteve on va assistir a la presentació dels 
treballs de conservació de la façana de Sant Esteve.  
 

- Dimarts 13 d’octubre va mantenir una reunió telemàtica amb representants del 
sector del comerç. Al migdia va fer entrega d’un ram de flors al pare i la mare 
del primer Nadó de l’any.  
El mateix dimarts a la tarda, va presidir la junta de l’Institut de Cultura.  
 

- Dimecres 14 d’octubre, va participar del Consell d’Administració de Ràdio Olot.  
 

- El dijous 15  a la tarda va presidir la Comissió per a la Variant d’Olot, que es va 
fer en format telemàtic. Posteriorment va participar de l’acte “conversa amb 
Jorge Riechman”, que va tenir lloc a la Biblioteca Marià Vayreda.   

 
- El divendres 16 va mantenir una reunió telemàtica amb representants 

d’empreses de fisioteràpia de la ciutat. Posteriorment, va prendre part de la 
convocatòria de mitjans sobre l’inici de curs de la residència Faberllull. Al 
vespre va assistir a la representació de l’obra de teatre “T’estimo si he begut” al 
Teatre. 

 
- El dissabte 17 d’octubre va visitar l’exposició de fotografies de Pep Sau a la 

Sala 15 del Museu. 
 

- El dilluns 19 d’octubre va mantenir una reunió telemàtica amb diferents 
treballadors autònoms. La reunió també va comptar amb l’assistència de la 
regidora d’Empresa Gemma Canalias. 

 
- El dimarts 20, continuant amb les trobades sectorials que s’estan portant a 

terme aquestes setmanes, es va reunir amb representants del sector de la 
restauració. Posteriorment va participar a la reunió del Gabinet Territorial de 
Coordinació d'Emergències per la Covid-19, a comarques gironines. 

 
- El dijous 22 va presidir la Junta de Portaveus i posteriorment va participar al 

Consell Rector de l’Observatori  del Paisatge.  
 

- Divendres 23 assistir a la xerrada, l’”Enllaç de Carreteres d’Olot”, a càrrec de 
l’exalcalde d’Olot Pere Macias, que es va dur a terme a l’Arxiu.  
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- El dimarts dia 27 va mantenir una reunió telemàtica amb representants 
d’empreses de gimnasos de la ciutat. La reunió també va comptar amb 
l’assistència de la regidora d’Empresa Gemma Canalias. 
  

- El dimecres 27, va participar a una nova reunió del Gabinet Territorial de 
Coordinació d'Emergències per la Covid-19. La sessió, convocada per la 
Generalitat, va tenir lloc de forma telemàtica.  

 
 
Intervé el Sr. Guix. Ens solidaritzem en el sector de l'hostaleria de la Garrotxa i els bars 
perquè es van prendre unes mesures dràstiques i de forma ràpida. Pensem que això 
no es va planificar bé i s’hauria d’haver negociat amb el sector abans de prendre una 
decisió perquè aquests establiments havien fet unes comandes per planificar el seu 
negoci. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Demanar a la població un esforç més, tot i el cansament i el 
nerviosisme que hi pugui haver donada la situació actual. Les dades són preocupants i 
amb aquestes restriccions d’aquests 15 dies s’ha aconseguit baixar l’índex d’infecció. 
Per tant, demanar a la gent el recolzament perquè aquestes restriccions serveixen per 
un bé comú. 
 

4. – DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2020LDEC002791 al 2020LDEC003117. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Demana si podrien ampliar la informació del Decret d’adjudicació 
de  l’estudi especialitzat de viabilitat econòmica referent a la modificació puntual del 
POUM en l’àmbit de Can Vera. 
 
Intervé el Sr. Güell. Per donar viabilitat en aquest sector d’Olot, s’ha fet l’encàrrec a 
una empresa especialitzada perquè faci una valoració econòmica de l’actiu de Can 
Vera. Aquest és un punt d’inici per poder desencallar aquesta modificació en l’àmbit de 
Can Vera. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Demana si el decret 2020LDEC003049 Desestimant les al·legacions 
presentades per la UTE RESILENCE CIVIVA a la licitació per adjudicar el servei 
d’Assistència tècnica i redacció d’un Pla director per al foment de la mobilitat amb 
bicicleta i VMP a la ciutat d’Olot té relació amb el projecte “Olot Pedala”. 
 
Intervé el Sr. Güell. En el procés de contractació de l’assistència tècnica per tirar 
endavant el procés participatiu pel foment de l’ús de la bicicleta a Olot (Olot Pedala) 
s’hi han presentat un sèrie d’empreses. Una de les quals ha presentat la documentació 
fora de termini. Es tracte d’aquesta UTE que s’ha hagut de descartar del procés. 
 
Intervé el Sr. Guix. Felicita a l’equip de govern per haver recollit en el decret 
2020LDEC002794 l'adjudicació de les obres de millora de les casetes i baixants 
pluvials de l'Institut Escola Greda d'Olot. Una petició que havíem fet des del grup 
municipal del PSC. 
 
 
. 
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Intervé la Sra. Roca. Demana un aclariment de la memòria valorada del recobriment 
desmuntable del paviment de la plaça del mig aprovada a la Junta de Govern del dia 1 
d’octubre.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Durant tot aquest any hem estat estudiant les possibles 
solucions a una zona que es glaça i finalment es va arribar a un acord amb els veïns i 
comerciants de la plaça del mig en col·locar aquests peces de cautxú previ els dies de 
glaçada en la temprada d’hivern. No s’ha trobat cap solució de canviar el paviment que 
garanteixi la solució del problema, fet que ja passava abans de les obres de la plaça 
del mig. Aquest any s’ha fet un inversió inicial en una estructura metàl·lica que fixa les 
peces de cautxú i així no tenir el problema de l’any passat en què un cop col·locades 
es movien. L’acord es tracte d’això. 
 

 
5. - JUNTA DE GOVERN 

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

6.1. - DONAR COMPTE DE LA MASSA SALARIAL 
 
Núm. de referència : X2020033772     
Núm. expedient: SG052020000007 

 
Vist que l’article 103.bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del 
Règim Local estableix que les Corporacions locals aprovaran anualment la massa 
salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions 
que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals 
de l’Estat. 
 
Vist que l’article 103.bis.3 de la Llei 7/1985 estableix que la massa salarial es publicarà 
a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província, en un termini 
de 20 dies.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcalde, proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte que la massa salarial del personal laboral a 31 de desembre de 
2019 fou de 3.418.526.85€ ( obligacions reconegudes netes) i que la massa salarial 
del personal funcionari a 31 de desembre de 2019 fou de 2.855.477,00€ ( obligacions 
reconegudes netes). L’import d’aquestes masses salarials no contempla: els 
programes específics subvencionats, les productivitats especials, les hores 
extraordinàries ni les quotes de la Seguretat Social a càrrec de l’empresa. A l’hora de 
fer la valoració de la massa salarial del personal laboral a 31.12.2019 s’ha considerat 
que calia incloure les obligacions reconegudes a favor del personal temporal per la 
seva transcendència econòmica pel que fa al capítol I de retribucions al personal 
 
Tot això segons informe de l’Interventor NI02202000139 de 22 d’octubre de 2020, que 
figura a l’expedient.  
 
Segon.- Es publicarà a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la 
Província.  
 
 
Presenta la Proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
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l el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
6.2. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 

EVENTUAL 
 
 
Núm. de referència : X2020033783     
Núm. expedient: SG052020000008 

 
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment 
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que 
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, dona compte 
que: 
  
A octubre de 2020, l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que estableix l’article 104 bis 
de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per 
la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local, tal com recull el següent quadre: 
 
 

Personal eventual màxim 
segons art. 104 bis 

7 

Personal eventual contractat 
a octubre de 2020 

 

2 

Adscripció 
 

Serveis Generals 

 
 

 

Presenta la Proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
 
 
l el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

6.3. - INFORME DE MOROSITAT, TERCER TRIMESTRE 2020 
 
 
Núm. de referència : X2020036089     

Núm. expedient: TR032020000005 

 

 

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



Mod ACTS_DP06 

“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 

COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A 

TERME PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES 

AUTÒNOMS, DURANT EL TERCER TRIMESTRE DE 2020. 

 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 

desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, determina que els tresorers 

o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions locals, elaboraran trimestralment un 

informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les 

obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de 

les obligacions pendents en les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 

 

L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la mateixa 

llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el deutor ha de 

complir és: 

“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 

comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des de la 

data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament 

serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació o verificació dels béns o 

serveis ...” 

 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig 

de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment 

de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 

d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 

 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de 22 de 

desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que s’entendrà per nombre 

de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la data d’aprovació dels documents 

que acreditin la conformitat dels béns lliurats o serveis prestats fins a la data del pagament 

material per part de l’administració.  

 

Aquest informe és referit al tercer trimestre natural de 2020, i detalla el volum total de 

pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el volum total 

de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també entre els que es troben 

dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total de documents que, havent 

transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen l’obligació comptable reconeguda. 

 

 
En resum: 

 
AJUNTAMENT D’OLOT 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 29.69 31.48 33.50 29.51 28.40 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 16.77 18.65 22.25 22.37 20.67 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 2.408.138,54 2.739.411,17 3.367.971,50 2.216.473,55 2.741.296,60 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 18.34 11.41 11.97 17.96 18.30 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 882.253,42 1.964.369,71 551.363,11 344.570,05 887.307,23 

      

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 

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

Termini de pagament des de la data de registre factura 32.73 36.36 30.06 31.38 30.64 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 19.92 23.43 21.44 20.50 14.98 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 113.692,40 114.674,93 82.901,89 53.862,93 128.109,09 

PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 23.84 12.56 29.25 16.79 21.94 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 44.005,51 44.620,09 13.513,12 28.036,20 15.935,82 

      

 
IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT) 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 28.25 28.99 25.48 18.74 31.98 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 20.62 19.98 18.26 13.23 15.43 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 111.760,62 101.008,88 125.457,21 51.333,49 91.634,78 

PENDENTS(a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 22.02 9.88 7.69 15.90 21.47 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 23.051,83 31.130,55 12.373,05 27.647,93 31.725,88 

      

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 31.25 28.57 29.99 41.09 29.11 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 20.36 18.26 20.60 21.11 18.81 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 166.417,30 224.252,41 317.054,58 51.130,15 129.274,93 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 24.96 14.24 39.44 8.54 16.69 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 51.322,20 169.806,67 35.118,16 50.926,03 30.188.- 

 
DINAMIG 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 30.18 25.55 36.96 24.36 30.41 

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

 

19.77 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 81.466,70 297.301,02 293.896,83 12.616,56 40.382,79 

PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 11.88 17.62 46.74 28.51 12.10 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 16.984,86 276.038,72 12.999,39 10.000,12 23.174,88 

 
S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de 

juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de 

lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al Ple de 

l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del Ministeri 

d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment.” 

 

 

 

Presenta la Proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut 
 
 
l el Ple se’n dona per assabentat. 
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7.1. - APROVAR L’ESTABLIMENT DEL SERVEI ESPAI CRÀTER 
 
 Núm. de referència : X2020033574     
Núm. expedient: SG112020000008 

 
El territori de la Garrotxa gaudeix d’un valor paisatgístic de primer ordre on es 
vertebren tres elements fonamentals: vulcanisme, natura i cultura. I és la interrelació 
entre aquests que fan especial, i únic, aquest paisatge.  
 
Les institucions expositives esdevenen eines fonamentals per ajudar a interpretar, 
preservar i regenerar aquest patrimoni. Es configuren com organitzacions de primera 
necessitat, que promouen la vida comunitària i el desenvolupament humà a través de 
la divulgació del coneixement i els projectes estratègics. Altrament, la promoció 
econòmica del territori a través dels visitants suposarà una eina més per a la 
dinamització econòmica local.  
 
Durant els darrers mesos s’ha estat treballant per a configurar un nou servei, que 
treballi per a desenvolupar un territori sostenible econòmicament, cultural i social. Un 
servei que treballi de forma transversal i amb aliances estratègiques per poder donar 
resposta a les necessitats inherents del moment que estem vivint. Es configuren en 
aquest diversos drets que esdevenen fonamentals per a l’estratègia d’aquest: dret al 
paisatge, dret a la cultura i a participar en activitats culturals, dret a la natura i dret a 
l’educació.  
 
 
Vista la Memòria Justificativa, el projecte d’establiment del servei i el Reglament del 
servei de l’Espai Cràter elaborats pels serveis tècnics i jurídics de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vistos els Informes emesos per la secretària  sobre legislació aplicable i el 
procediment a seguir per a la implantació del servei, l'informe d'Intervenció sobre la 
suficiència de consignació pressupostària per fer front a l'establiment del servei així 
com l’informe de recursos humans que descriu el personal del centre.  
 

Considerant el que preveuen els articles 246 i següents 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 158 i següent del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el 
Reglament d’Obres, activitats i serveis dels ens locals. 

 

Considerant les competències que atribueix l’Estatut d’Autonomia de Catalunya (Llei 
Orgànica 6/2006) que garanteix als governs locals de Catalunya un conjunt de 
competències pròpies entre les quals hi  ha la regulació de l’establiment 
d’autoritzacions i promocions de tot tipus d’activitats econòmiques, especialment les de 
caràcter comercial, artesanal i turístic i el foment de l’ocupació. Així com les 
competències que atribueix la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local en competències sobre la promoció de la cultura i equipaments culturals.  

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

 
 
PRIMER.- Aprovar inicialment l’expedient d’establiment del servei Espai Crater de 
l’Ajuntament d’Olot d’acord amb la Memòria Justificativa, el projecte d’establiment i el 
Reglament que el regula.  
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__ 
SEGON.- Establir com a forma de gestió del servei públic la gestió directa, 
encomanant el seu impuls, gestió i coordinació a l’Àrea d’Alcaldia de l’Ajuntament 
d’Olot.  
__ 
TERCER.- Sotmetre l’esmentat expedient a informació pública, per un termini de trenta 
dies, mitjançant anunci al Butlletí Oficial de la Província, al Diari Oficial de la 
Generalitat de Catalunya i al tauler d'edictes de l’Ajuntament d’Olot, a l'efecte que pels 
interessats/interessades, puguin formular les observacions que estimin pertinents.  

 
El termini de 30 dies es comptarà a partir del següent de la darrera publicació. 

 
QUART.-  En cas de no presentar-se cap al·legació ni reclamació, l’expedient es 
considerarà aprovat definitivament, sense necessitat de cap nou acord.   

 
L’aprovació definitiva de l’expedient i el reglament del servei s’hauran de publicar 
íntegrament en el Butlletí Oficial de la Província de Girona, en el tauler d’edicte i un 
extracte en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. 

 
CINQUÈ.-  L’expedient  entrarà en vigor als quinze dies hàbils següents de la seva 
publicació íntegra al Butlletí Oficial de la Província, els quals fa referència l’article 70.2, 
en relació a l’article 65.2 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de 
règim local. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Qualsevol creació de serveis de l’Ajuntament ha d’anar 
acompanyat d’una memòria justificativa, d’un pressupost i de com s’organitzarà aquest 
servei perquè sigui sostenible i que l’Ajuntament el pugui assumir. La memòria 
justificativa estableix una gestió directa per part de l’Ajuntament però acompanyada 
d’un servei motor que porta treballant molts mesos en la definició del projecte. Alhora 
també estarà acompanyat d’un consell científic que garantirà que els continguts 
exposats a l’espai siguin els correctes. Per altra banda, posteriorment si que es podrà 
externalitzar algun servei concret. En la memòria també trobaran les dades que 
justifiquen la importància del  vulcanisme a la Comarca i l’atractiu paisatgístic que 
impulsa a visitar-nos. Tenim un patrimoni que ens cal divulgar i preservar. Pensem que 
una de les maneres de fer-ho serà a través d'aquest nou servei de l'Espai Cràter que 
volem posar en funcionament al voltant de les Festes del Tura de l'any 2021. 
Serà un equipament cultural, social i d’atractiu turístic.  Com diu el regidor de Promoció 
Econòmica hi ha ciutats turístiques i també hi ha ciutats amb turisme.  Per tant Olot,  
ha d'aspirar a ser una ciutat amb turisme i que aquest sigui un  element més de la 
nostra promoció i de la nostra manera de viure. Un turisme sostenible i familiar que no 
alteri les nostres vides però en canvi que acabi donant sentit a les vides de tota aquella 
gent que viu dels serveis d’ Hosteleria, comerç, etc. Volem atreure dintre de la ciutat 
d’Olot una part de les 350.000 persones que visiten el Parc Natural de la Zona 
Volcànica de la Garrotxa perquè la visquin i la descobreixin. No serà un centre passiu 
que esperi visitants, sinó que serà actiu. Dinamitzarà la ciutat i la Comarca, per aportar 
solucions als problemes que tenim quan es visita massivament la Fageda, el Croscat, 
etc. Disposarà d’un espai expositiu de 450m2,  d'una sala d'actes de 140m2 per donar 
acollida a 90 persones amb cabina de traducció simultània. Es tracte d’una sala 
tecnològicament preparada per fer-hi qualsevol esdeveniment o xerrada important. 
També disposarà d’una aula educativa i d’un laboratori del paisatge. En quan el 
pressupost, en aquest primer any hi ha una contenció en la previsió d’ingressos que 
obtindrem de les entrades perquè primer volem fer unes jornades de portes obertes 
perquè la ciutat pugui descobrir aquest espai. Però en canvi ja s’ha de posar en 
funcionament tots aquells serveis necessaris prèviament de comunicació, com arribar-
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hi, el personal de direcció, els serveis educatius, el coordinador pedagògic, els serveis 
als visitants, etc. que no hi haurà ens anys successius. 
Avui doncs, aprovem la proposta de la creació d'aquest servei i si no hi ha al·legacions 
en un termini de 30 dies es donarà definitivament per aprovada. 
Pensem que el resultat final l’acabarem valorant tots en positiu i aquest és nostre 
desig. Hem tingut diferències de com hauria d'estar organitzat aquest projecte, però 
una vegada el posem en funcionament, espero que ens posem tots d'acord en valorar 
positivament els seus efectes sobre la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Riera. Primer de tot, un abraçada fraternal no només pels sanitaris sinó 
als restauradors, al món de la cultura, als centres d'estètica i per a tots aquells 
col·lectius que pateixen les mesures restrictives. Amb una manca absoluta de 
contramesures i una manca de suport dels governs.  
En quan a l’Espai Cràter, no presentarem al·legacions perquè es tracte del seu 
projecte i tirarà endavant. Dir però que en la memòria es parla sobretot d'un 
desenvolupament sostenible però per contra llavors es parla d’instal·lació de màquines 
de vending que són màquines molt poc sostenibles perquè bàsicament venen 
productes industrials empaquetats. Aquest no és el model que s’hauria de seguir quan 
es parla de sostenible. Ens a sembla molt bé que hi hagi un equip motor participat i un 
consell científica que s’havia oblidat inicialment. Ens alegrem que sigui de gestió 
directa, d’una forma pública, participada i municipalista perquè és la forma de tenir el 
màxim control. No estem d’acord que paral·lelament es vulgui externalitzar els serveis 
educatius i la botiga. Al llarg d’aquests mesos hem anar plantejant diferents preguntes 
entorn aquest projecte i que no van poder ser contestades perquè aleshores no se 
sabia. Però amb el pressupost ara veiem qui paga el projecte. El cost total de forma 
directa en el pressupost 2021 són 920.000€ que corresponen a l’obra, l’espai 
museogràfic, senyalítica, urbanització, màrqueting i comunicació, despesa ordinària i 
modificacions. En aquí encara hi haurem de sumar els costos indirectes que se’n 
deriven. Entenem que s’ha de dignificar el museu però no calia una obra faraònica. 
Basant-nos que cada any  de mitjana el museu ens costarà 135.000€ del pressupost 
hem fet un exercici de números. Ens caldrà assolir la xifra de 150 visites diàries que 
són uns 60.000 visitants anuals per cobrir aquest partida del pressupost. 
 
Intervé el Sr. Guix. Estem totalment d'acord amb el projecte de l'Espai Cràter. 
Cal dignificar l’entorn natural que tenim amb uns serveis bàsics de qualitat i aquest 
servei d’Espai Cràters ens donarà això. També aquest espai crater ha de servir per 
reorientar i distribuir el turisme del nostre territori sobretot en dates concretes com són 
els ponts del Pilar que tenim una gran afluència de turisme. Evidentment, també ha de 
servir perquè la gent que visiti aquest espai acabi visitant la ciutat i el barri vell. Per 
tant, que sigui una font de dinamisme social i econòmica. Si podem atraure una part 
dels visitants del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa penso que podem 
assolir un equilibri econòmic pel que fa entrades i els costos. Finalment, demanem al 
grups polítics que actualment no hi estant d’acord que un cop aprovat definitivament 
aquest espai treballem junts per dignificar aquest Espai Cràter, perquè serà un 
element important per la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Creiem que era una oportunitat per buscar més consents 
polític amb una obra tant important com aquesta. Tant de bo aquest espai tingui èxit i 
no ens quedem a mig camí i acabem aconseguint l’espai que volem. En quan els 
costos s’ha de valorar més endavant un cop acabada l’obra i feta la seva posada en 
funcionament. En quan la memòria, sempre hem dit que no creiem necessària una 
altra sala d’actes a Olot i es podria aprofitar aquest espai per un de més pedagògic. 
Sobra la resta ja n’hem parlat moltes vegades durant el seu procés i seguirem votant 
en contra. 
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Intervé el Sr. Alcalde. En primer lloc, agrair al grup del PSC perquè sempre han estat 
al costat d'aquest projecte, junt amb Olot en comú. Agrair també al grup d’ERC que tot 
i no estar-hi d’acord i un cop aprovat el projecte desitgen que el projecte sigui bo per la 
ciutat. Entrarem ara a la recta final del projecte, on els experts i professionals hi ha de 
treballar i fer una bona feina perquè l’espai expositiu agradi. Llavors un cop en 
funcionament i d’aquí un temps ens pertocarà fer les valoracions. Tot projecte nou té 
discrepàncies en el seu inici, llavors el temps dirà sí ha estat un encert. Pel que fa  les 
màquines de vending s’instal·len amb la pretensió que la gent vingui a visitar l’espai 
expositiu, però alhora de prendre algun entrepà o refresc ho faci a la ciutat. Per això, 
no es va voler instal·lar un bar restaurant. En quan al consell científic, no es va oblidar 
sinó que s’han incorporat en el moment que s’havien de definir els continguts. 
No es tracte una obra faraònica, serà un espai soterrat que dignificarà una zona molt 
degradada. Tampoc li accepto que jugui amb els números, perquè vostè només ha dit 
les despeses i no nombre els ingressos. Sí que és cert que hi han moltes partides de 
despeses però ha obviat la dels d’ingressos. No em diu que els ingressos venen de les 
quotes urbanístiques dels propietaris dels terrenys que han de pagar la urbanització, ni 
del FEDER, ni de les ajudes de la Diputació, etc. El finançament obtingut per aquest 
equipament és de 3,3 milions d’euros i en els temps que estem no ha estat gens fàcils 
d'aconseguir. Ho explica la memòria del projecte i també es reflecteix en el 
pressupostos d’aquest any, a l’ajuntament li correspon finançar un 19%. Pensem que 
l’atracció que tindrà aquest equipament i amb un preu de l’entrada de 8€ pràcticament 
es pugui finançar el funcionament. A més de tot l’impacte que després tindrà en la 
resta de la ciutat. També hem estat molt prudents en les projeccions de les despeses. 
Actualment l’obra va sobre el calendari previst i s’obrirà l’any vinent. 
 

 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb mb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC) i 7 
vots en contra (5 ERC i 2 CUP). 
 
 

8.1. - APROVAR ADDENDES 3,4 I 5 DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 
DE LA CORPORACIÓ EX. 2020 

 
Núm. de referència : X2020036609     
Núm. expedient: CPG12020000003 

 
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 addendes 3, 4 i 5 del Pla estratègic de Subvencions de la 
Corporació aprovat en sessió plenària de 20 de desembre de 2019, en el sentit que 
s’esmenta en el punt segon:  
 
Segon.- ADDENDA Nº 3 DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, CONVENIS 
DE COL·LABORACIÓ I BEQUES DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS, EN MOTIU DE LA PROPOSTA REBUDA DE 
L’ALCALDIA, EN RELACIÓ A LA PROBLEMÀTICA GENERADA PER LA 
PANDÈMIA DE LA “COVID 19” A NIVELL ECONÒMIC  A DIVERSES ENTITATS, 
SENSE ÀNIM DE LUCRE, DE LA CIUTAT D’OLOT. 
 
 
 
Vista la proposta rebuda de l’alcaldia en relació a les converses amb diferents entitats 
sense ànim de lucre dedicades al foment de l’esport, la cultura i l’àmbit social de la 
ciutat d’Olot. 
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Contrastades les dificultats econòmiques que els ha provocat la situació generada per 
la pandèmia de la “Covid 19”, sobretot pel que fa a la dràstica reducció dels seus 
ingressos. 
 
Atenent a les tasques d’inclusió social i de foment de l’activitat física que porten a 
terme, de forma desinteressada, aquestes entitats i del que això suposa per la 
ciutadania. 
 
Atenent que en la major part dels casos aquestes entitats podien desenvolupar una 
activitat d’oferta gastronòmica (barraques) en el marc de les Festes del Tura que 
enguany no han pogut desenvolupar, la qual cosa els ha provocat una reducció 
important pel que fa al seu estat d’ingressos. 
 
Atenent, tanmateix, al fet que l’entitat del “Centre Excursionista d’Olot” ha celebrat el 
seu cinquantenari i ha editat una publicació en aquest sentit. 
 
A través d’aquesta addenda número 3 del Pla Estratègic de Subvencions de la 
Corporació, per a 2020, es proposa atorgar les següents subvencions nominatives, per 
un import total de: 59.850,00 euros, segons detall: 
 
“Centre Excursionista d’Olot”.......................... 5.000,00 € 
“AOAPIX”........................................................ 1.850,00 € 
“Hoquei Olot”................................................... 4.000,00 € 
“Voleibol Olot”................................................. 4.000,00 € 
“Escacs Olot”.................................................... 4.000,00 € 
“Patinatge Olot”................................................ 4.000,00 € 
“Futbol Sant Roc”............................................. 4.000,00 € 
“Futbol Sant Pere Màrtir”................................. 4.000,00 € 
“Rugbi Olot”..................................................... 4.000,00 € 
“Penya Carnavalesca Olot”............................... 4.000,00 € 
“Núria Social”................................................... 4.000,00 € 
“Campus Garrotxa”........................................... 6.000,00 € 
“Coral Gaià”...................................................... 6.000,00 € 
“Casa Cultural d’Andalusia”............................. 5.000,00 €      59.850,00 € 
 
La tramitació d’aquestes subvencions quedarà supeditada al que disposa el 
Reglament General de Subvencions de l’Ajuntament, especialment pel que fa a la seva 
justificació. 
 
 
ADDENDA Nº 4 DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ I BEQUES DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS, EN MOTIU DE NECESSITATS SOCIOEDUCATIVES  
DE LA CIUTAT D’OLOT. 
 
 
 
Vista la possibilitat d’establir un conveni de col·laboració amb l’Escola Pia d’Olot en 
relació a la línia educativa dels “PFI” i la rellevància social que comporta. 
 
Vista que la manca de recursos previstos provinents d’altres administracions ha 
distorsionat el pressupost de la proposta educativa 
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A través d’aquesta addenda número 4 del Pla Estratègic de Subvencions de la 
Corporació, per a 2020, es proposa preveure la redacció d’un conveni de col·laboració 
amb l’Escola Pia d’Olot, per un import total de: 15.000,00 euros, per tal de donar 
suport a l’activitat socioeducativa del “PFI”. 
 
La tramitació d’aquest conveni quedarà supeditat al que disposa el Reglament General 
de Subvencions de l’Ajuntament, especialment pel que fa a la seva justificació. 
 
 
ADDENDA Nº 5 DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, CONVENIS DE 
COL·LABORACIÓ I BEQUES DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS SEUS 
ORGANISMES AUTÒNOMS, PER LA MILLORA DELS EQUIPAMENTS 
PATRIMONIALS  DE LA CIUTAT D’OLOT. 
 
Vista la rehabilitació de façana que s’ha produït a l’Església de Sant Esteve de la 
ciutat. 
 
Vist l’interès patrimonial i històric de l’edifici com a un dels equipaments patrimonials 
emblemàtics de la ciutat d’Olot. 
 
Vista la predisposició a col·laborar econòmicament de diferents administracions 
públiques: Generalitat de Catalunya i Diputació de Girona. 
 
Vista la implicació del Bisbat de Girona en el seu finançament. 
 
A través d’aquesta addenda número 5 del Pla Estratègic de Subvencions de la 
Corporació, per a 2020, es proposa preveure la redacció d’un conveni de col·laboració 
amb el Bisbat de Girona, per un import total de: 50.000,00 euros, per tal de donar 
suport al finançament del cost total de l’obra de rehabilitació de la façana de l’església 
de Sant Esteve d’Olot. 
 
La tramitació d’aquest conveni quedarà supeditat al que disposa el Reglament General 
de Subvencions de l’Ajuntament, especialment pel que fa a la seva justificació. 
 
Tercer.- Publicar l’esmentada modificació del Pla Estratègic de Subvencions de la 
Corporació al BOP i la web municipal. 
 
 
Presenta la proposta  la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. No estem d’acord amb la totalitat de les addendes. 
No som partidaris de subvencions nominatives però podem arribar entendre les 
números 3 i 4, pel fet que no van poder realitzar les barraques de Festes del Tura en 
aquest moments de crisi. Per contra, no entenem perquè es barregen clubs esportius 
amb grup d’empresaris com pot ser el “Campus Garrotxa”. En l’addenda número 5 hi 
estem totalment en contra. No podem donar 50.000€ a l'església i menys en la crisi 
actual. Quan ells no compleixen amb les seves obligacions tributaries perquè estant 
exempts d’IBI i tampoc posen a disposició del poble es seus béns en la situació de 
crisi actual. 
 
Intervé el Sr. Guix. Ens abstindrem perquè n’entenem algunes però d’altres no. 
Entenem les ajudes que es donen a les entitats perquè no han pogut fer les barraques 
de Festes del Tura, i així se’ns va informar a la Junta de Portaveus. Però s’hi han 
barrejat altres ajudes que no hi hem participat. Tampoc estem d’acord amb l’ajuda a 
l’Escola Pia perquè creiem que és deure del Departament d’Educació i no de 
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l’Ajuntament. Finalment, sí que estem a favor de l’ajuda per arranjar la façana de Sant 
Esteve perquè es tracte d’un be patrimonial de la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Ens agradaria poder-ho votar per separat però si es presenta 
així, és perquè no hi deu haver manera.  En la primera modificació mostrar el nostre 
recolzament a les entitats i entenem que rebin aquest ajut. Podríem entrar a valorar si 
aquest repartiment és el més convenient però l'excepcionalitat del moment requereix 
respostes ràpides i per tant hi estem a favor. En quan la segona modificació,  volem 
manifestar i refermar el ple recolzament a la formació en general. Només una 
consideració, si aquest ajuntament vol contribuir a la formació per garantir aquesta 
justícia social i la integració dels joves en el món de treball en igualtat d'oportunitats, 
potser el més adient en properes convocatòries seria crear una subvenció de 
concurrència competitiva per donar l'oportunitat a tots els centres públics i concertats 
de la ciutat i explorar el màxim de projectes en l'àmbit de plans d'inserció laboral als 
joves. Finalment, en la tercera modificació estem atorgant una subvenció a una 
organització que té fons de sobres, ens hi posicionem en contra. 
Els deixo a la seva consideració la possibilitat de poder votar per separat donat que és 
complicat votar en un mateix sentit un tema d’associacionisme, ensenyament i reforma 
d’un edifici privat. 
 
Intervé la Sra. Torras. No hem de perdre de vista que totes aquestes entitats fan una 
gran feina per la ciutat i convé que els hi donem un cop de mà. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Entenc que el sentit del seu vot pugui estar condicionat perquè 
en alguna entitat i estigui més o menys a favor. Però estem fent una modificació del 
Pla estratègic de subvencions i ho hem de fer d’una manera conjunta. No era fàcil de 
trobar no només a les entitats que feien barraques sinó a totes aquelles que per culpa 
de la covid han vist disminuïts els seus ingressos d’una manera alarmant i finalment ho 
hem fet de manera salomònica intentant arribar amb 4.000€ a cadascuna de les 
entitats. Sobre programes de formació i inserció laboral per joves, hem estant pensant 
amb la possibilitat de treure una línia d'ajuts de concurrència competitiva per fer 
activitats formatives precisament amb aquests joves que no acaben d'encaixar amb el 
sistema i que a través d’aquest tipus de formacions obtenen una formació professional 
que els permet accedir a un lloc de treball. Ens hem mirat amb detall l’única 
convocatòria d’aquest tipus que es fa a Catalunya. Actualment, és a Barcelona però en 
aquest moments no queda justificat que es faci Olot. Aquest és el tercer any que 
donem aquesta ajuda i esperem que l’any vinent no l’haguem de donar. Perquè el 
sistema de puntuació dels PFI  que atorga el  Departament d'Educació depèn de 
l'experiència acumulada amb èxit que hagis pogut demostrar. Per tant, després de tres 
anys d’aquest projecte iniciat per l’escola Pia esperem que els serveixi per haver 
acumulat l’experiència suficient. Tot això a les portes d'un projecte il·lusionant com és 
aquesta escola de segones oportunitats que esperem que tan aviat com sigui possible 
ja entri en funcionament. Si l'escola no fos un projecte que prosperés ens hauríem de 
seure i parlar seriosament d'aquesta línia d'ajuts de concurrència competitiva per fer 
formacions en aquest àmbit. Però de moment posem purament aquesta subvenció a 
final d'any quan ja s'ha confirmat que el que el Departament no els ajudarà. En quan a 
l’església de Sant Esteve, és una subvenció justificada perquè teníem una façana 
llastimosa i que posava en risc a les persones. Ha comptat amb un primera ajuda de 
80.000€ de la Direcció General de Patrimoni i una segona i tercera ajuda per part de la 
Diputació de Girona.  He defensat sempre que com a ciutat també havíem de 
contribuir-hi i ara complim aquest compromís a través d’una subvenció directa. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova  amb 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC), 2 
vots en contra (2 CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
 



Mod ACTS_DP06 

9.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 9 
 
Núm. de referència : X2020036204     
Núm. expedient: CPG32020000010 

 
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:   
   
Ordinari (Transferència de crèdit):   
   

20.140.151.227061 Serveis externs (suport urbanístic) 13.000,00 

20.600.231.227999 Prestacions serveis "Covid 19" 35.000,00 

20.100.334.227990 Suport edicions locals 9.500,00 

20.400.334.48001 
"Centre Excursionista" (edició 50 
anys) 5.000,00 

20.500.326.48001 Conveni "E. Pia". Línia "PFI" 15.000,00 

20.500.323.46501 "CCG". Menjadors escolars 12.833,03 

20.400.334.48002 Subv. "AOAPIX" 1.850,00 

20.330.341.48001 Subv. Hoquei Olot 4.000,00 

20.330.341.48002 Subv. Volei Olot 4.000,00 

20.330.341.48003 Subv. Escacs Olot 4.000,00 

20.330.341.48004 Subv. Patinatge Olot 4.000,00 

20.330.341.48005 Subv. Futbol Sant Roc 4.000,00 

20.330.341.48006 Subv. Futbol Sant Pere Màrtir 4.000,00 

20.330.341.48007 Subv. Rugbi Olot 4.000,00 

20.400.334.48003 Subv. "Carnavalesca" 4.000,00 

20.600.231.480005 Subv. "Núria Social" 4.000,00 

20.330.341.48008 Subv. Campus Garrotxa 6.000,00 

20.400.334.48004 Subv. Coral Gaià 6.000,00 

20.400.334.48005 Subv. Casa Cultural d'Andalusia 5.000,00 

   
Inversions( Transferència de 
crèdit)   
20.700.163.63301 Equipament neteja viària 13.119,75 

20.100.151.78005 
Transf. Actuacions façana Sant 
Esteve 50.000,00 

 

  

  
 

  

TOTAL APLICACIONS DE FONS                                                                                
208.302,78 
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ORÍGENS DE FONS:   
   
Ordinari (Transferència de crèdit):   
   

20.100.920.227990 Consultoria 10.000,00 

20.144.165.221000 Enllumenat públic 21.183,03 

20.142.165.221005 Altres despeses enllumenat 15.000,00 

20.100.9612.23300 Altres indemnitz. òrgans de govern 9.000,00 

20.700.163.227003 Neteja viària 13.119,75 

20.410.338.227995 "Festes del Tura" 100.000,00 

20.400.334.2279901 "Sismògraf" 25.000,00 

20.400.330.410000 Transf. "IMCO" 15.000,00 
 

  

   
   
TOTAL ORIGENS DE FONS                                                                         
208.302,78 

  

   
   

 
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. 
 

Oper
ació 

Referè
ncia 

Tipus Partid
a 

Import Descripció C
C
1 

C
C
2 

C
C
3 

C
C
4 

C
C
5 

C
C
6 

   9999
9 

208302.7
8 

SENSE ASSIGNACIÓ 
ESPECÍFICA 

10
0 

00
1 

00
1 

00
1 

00
0 

00
0 

 
 
Presenta la proposta  la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. A l’igual que l’anterior entenem les modificacions en el cas de les 
entitats però no amb la que afecta l’església.  
 
Intervé el Sr. Mir. Entem que aquestes modificacions corresponent a l’aplicació de 
fonts en les addendes anteriors i en el mateix sentit que l’anterior és complicat valorar-
ho en conjunt. Ens abstindrem pel mateix motiu. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Veiem el mateix problema que l’anterior. No els demanen 
entrar a valorar una per una, sinó tres grans grups perquè és possible. Hi votarem a 
favor perquè no ens veiem amb cor de votar contra temes d'ensenyament o per temes 
de millora de la ciutat però en canvi ens sentim molt incòmodes obligats a votar a favor 
de la reforma d’edificis privats. Per tant, els demanaríem que en les properes 
modificacions de crèdits que presentin intentessin no barrejar coses tant dispars i ho 
presentin amb una coherència. 
Intervé el Sr. Alcalde.  Coherent ho són perquè sempre les modificacions de crèdit s’ha 
presentat així. També es trobaran amb el pressupost que estaran o no d’acord amb 
moltes partides però s’aprova el pressupost en seu conjunt. Estudiarem la forma 
d’agrupar-ho de diferent manera. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova  amb 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC), 2 
vots en contra (2 CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
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10.1. - APROVACIÓ PROVISIONAL MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS I 

ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS 2020 A REGIR A PARTIR DEL PROPER 
EXERCICI 2021 

 
Núm. de referència : X2020036507     
Núm. expedient: IG112020000008 

 
Per a l’exercici 2021 les Ordenances Fiscals i Ordenança de Preus Públics exercici 
2020 han sofert els canvis següents: 
 

Classificació general 
 

A nivell classificatori, igual que per a l’exercici 2020 es  mantenen els següents grups:   
 

• Ordenances fiscals: 
 

* Ordenances generals. 
* Impostos.  
* Taxes. 
 

• Ordenança de preus públics. 
 

• Cànons. 
 

Aprovació/Supressió d’Ordenances 
 
No es proposa l’aprovació de cap Ordenança Fiscal nova ni tampoc la supressió de 
cap de les existents. Tampoc es crea ni suprimeix cap preu públic. 
 

Modificacions d’Ordenança 
 
A part de petits reajustaments de tipus tècnic remarquem en aquest apartat com a més 
significatiu: 
 
* Ord. 1.3 - Recaptació 
 

- Nou redactat a l’ article: “Formes de pagament” 
 
* Ord. 2.1.1-Impost sobre béns immobles. IBI 
 

- Introducció de bonificació per a habitatges cedits a la borsa de lloguer (95%). 
 

 
* Ord. 2.2.1 - Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. ICIO 
 

- Exclusió de bonificació a les empreses amb facturació superior a 1M euros.  
 
* Ord. 3.1- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local 
 

- Nova redacció als articles 3 (obligació de contribuir) i 4 (subjecte passiu). 
 

- S’elimina la tributació diferenciada per als bars i restaurants ubicats al centre de 
la ciutat.   
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* Ord. 3.2-Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 
(llevat de la Telefonia Mòbil). 
 

- S’especifica que la tributació per telefonia fixa només és per a les empreses 
titulars de les corresponents xarxes i no per a les empreses comercialitzadores.  

 
* Ord. 3.3-Taxa per entrada de vehicles i reserves. 
 

- Es determina específicament la tributació dels molls de càrrega i descàrrega.  
 
 
* Ord. 3.9- Taxa per prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries i 
residus. 
 

Escombraries empresarials: 
 

- Es continua amb el doble model de càlcul: 
 

- Càlcul a partir de l’observació directa de la producció (per a totes les activitats 
que van entrar al cens fins a l’exercici 2016, categories: 1,2,3 i 4. 

 

- Càlcul a partir de  l’assignació de categoria a partir del paràmetre objectiu de la 
superfície (per a totes les activitats noves o inspeccionades a partir de 2017, 
categories A, B i C.  

 

- L’antiga categoria 5 i la categoria D actual es calculen a partir del número de 
contenidors/núm. recollides setmanal.  

 

- Es sistematitza la tributació dels centres de culte.  
 
 
* Ord. 3.14- Taxa per cementiri municipal i per manteniment de les instal·lacions. 
 

- Introducció de nova tributació d’un nou tipus de sepultures.   
 

 
Tributs i preus públics. Increment de tarifes 

 
Impostos. Tipus de gravamen 

 
 

No hi ha hagut increment de tarifes. Es mantenen per tant els mateixos imports i 
percentatges de l’actual exercici 2020. 
 

El tipus de gravamen pels impostos exercici 2021 són els següents: 
 

a) IBI URBANA  
 

Tipus d’urbana: 0,8924 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 72-
3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 + 0,06 = 1,23) ni és 
inferior al tipus mínim i supletori del 0,4% fixat a l’article 72-1. 
 

b) IBI RÚSTICA  
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Tipus de rústica: 0,7349 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 
72-3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 + 0,05 + 0,06 = 1,01) ni és 
inferior al tipus mínim i supletori del 0,3% fixat a l’article 72-1. 
 

c) IAE 
 
Índex de situació: 
 

- Categoria A.................:  3,137 (Eixos viaris ciutat) 
- Categoria B.................:  3,020 (Zona comercial rellevant) 
- Categoria C.................:  2,667 (Resta del terme de la ciutat) 
- Categoria D.................:  2,306 (Indústria aïllada en sòl urbà) 
- Categoria E.................:   2,053 (Nucli antic/carrer de Sant 
Ferriol) 

 
Es mantenen també dins dels límits previstos a l’art. 87 del R.D. Legislatiu 2/2004 
de 5 de març 
 
- Els valors no són inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8. 
- El número de categories no és inferior a 2 ni superior a 9. 
- La diferència de valors entre categories no és mai inferior a 0,10 
 

d) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
D’acord a l’article 95 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les quotes no 
superen en cap cas el producte de les quotes base per 2. 
 

e) IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
El tipus de gravamen per al 2020 és el 4% del pressupost. 
 
No s’excedeix el límit legal del 4% previst a l’article 102-3 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
 

f) IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 

 
Els tipus de base i de quota són els següents: 

            

 Tipus 
base 

Tipus 
màxim  
de base 

Tipus 
quota 

Tipus 
màxim  
de quota 

Pels increments de valor generats en un 

període de temps comprès entre un i cinc anys 

3,70 % 3,70 % 30,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en un 
període de temps de fins a deu anys 

3,50 % 3,50 % 30,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en un 
període de temps de fins a quinze anys 

3,20 % 3,20 % 30,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en un 
període de temps de fins a vint anys 

3,00 % 3,00 % 30,00 % 30,00 % 

 

Es mantenen dins dels tipus màxims previstos als articles 107 i 108 
respectivament del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
g) IMPOST SOBRES DESPESES SUMPTUÀRIES (Vedats de cacera i pesca) 
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 Tipus base Tipus màxim de base 

Tipus de gravamen 15,00 % 20,00 % 

 

Es manté dins del tipus màxim previst a l’article 375-d) del R.D. 781/86 de 18 
d’abril. 

 
Beneficis fiscals 

 
 

- Impost sobre bens immobles.- IBI 
 

• Bonificació del 95% de la quota íntegra de l’Impost per als immobles dedicats al 
lloguer social, propietat d’una persona física o entitat jurídica, sempre que 
aquests estiguin incorporats a la Borsa d’habitatges de la Xarxa de mediació 
per al lloguer social de l’Oficina Local d’Habitatge de l’Ajuntament d’Olot, o 
sobre aquells en què hi hagi subscrit un encàrrec de gestió amb l’Ajuntament 
d’Olot. 

 

• Igual que per a l’exercici actual, no es concedeix per al 2021 l’exempció que 
preveu l’article 62.3 del R.D.Legislatiu 2/2004, de 5 de març a favor dels bens 
de què siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre que 
estiguin directament afectats al compliment de les finalitats específiques 
d’aquests centres. 

 

• No li és possible a l’Ajuntament accedir a les peticions de l’INSTITUT CATALÀ 
DE LA SALUT relatives a l’exempció dels Bens immobles titularitat seva (finca 
7297702DG5679N0001SE), afectats al servei d’assistència (ambulatòria i 
hospitalària) (núm. de registre d’entrada E20200005534 de data 16 d’abril de 
2020 i E2020015156 de data 15 d’octubre de 2020), atesa la conjuntura 
econòmica social actual que obliga a l’Ajuntament a ser molt restrictiu en la 
concessió de bonificacions potestatives per tal de mantenir l’equilibri financer 
municipal.  

 

- Impost sobre construccions, instal·lacions i obres.- ICIO 
 

 Exclusió de la bonificació per empreses amb facturació superior al 1.000.000,00 € 
anual 

 
Ajudes econòmiques vinculades a figures tributàries 

 
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2020 

 
* Es dona per setè any consecutiu ajudes econòmiques a famílies monoparentals i 
col·lectiu d’aturats. 
 
* Es dona per quart  any consecutiu una ajuda econòmica equivalent a un 
percentatge sobre la quota líquida de l’IBI amb un màxim del 50% als immobles en 
què es desenvolupi un comerç de caràcter emblemàtic. 
 
* Es dona per novè any consecutiu una ajuda econòmica als compradors per 

pagar l’Impost sobre vehicles de tracció mecànica 2021 als compradors d’un vehicle 
d’ocasió des del 18/10/2020 al 31/12/2020 a un dels concessionaris de la Fira del 
Vehicle d’ocasió participants a la Fira de Sant Lluc 2019 donat que s’ha hagut 
d’anul·lar la fira de Sant Lluc 2020 per evitar rebrots de la COVID 19 i amb l’objectiu 
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de ser una mesura de suport al sector d’automoció local, d’acord a les Bases 
aprovades per Junta de Govern de 15 d’octubre de 2020. 
 
* Es dona per quart  any consecutiu una ajuda econòmica per el pagament de la 
taxa del mercat del dilluns als marxants del mercat que realitzen una acurada 
neteja i selecció de residus del seu lloc de venda. 
 

 
Fiances  vinculades a figures tributàries 

 
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2020.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar provisionalment les modificacions de les OOFF i de l’Ordenança 
reguladora de preus públics 2020 a regir a partir del proper exercici 2021 que figuren a 
l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2021, segons detall : 
 

 
 

Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
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Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2021, tal com 
disposa l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a 
comptar des del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als 
efectes d’examen i reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es 
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels 
corresponents padrons. 
 
Tercer.- Exposar al públic, mitjançant publicació al BOP, en un dels diaris de major 
difusió de la província i en el tauler d’anuncis, les modificacions de les Ordenances 
Fiscals i de l’Ordenança reguladora de preus públics 2020 a regir a partir del proper 
exercici 2021 i el calendari del contribuent 2021, durant 30 dies als efectes de que es 
puguin formular al·legacions, tal com disposen els articles 17-1 i 17-2 del R.D. 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i Llei 7/1985 de 2 d’abril de bases de règim local.  
 
Quart.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi 
resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva de 
l’Ordenança. En el supòsit que no s’haguessin presentat reclamacions s’entendrà 
definitivament adoptat l’acord sense necessitat d’acord de Ple. 
L’elevació a definitiu de l’acord i el text íntegre de l’ordenança es publicaran al Butlletí 
Oficial de la Província. Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 17-3 i 
17-4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i Llei 7/1985 de 2 d’abril de bases de 
règim local.   
 

 
Intervé la Sra. Torras. Portem a l’aprovació provisional les OOFF a regir pel 2021. 
Primer de tot dir que no es proposa cap ordenança Fiscal nova ni tampoc la supressió 
de cap de les existents. Tampoc es crea ni suprimeix cap preu públic. Com cada any 
es fan petits reajustaments de tipus tècnic . Pel que fa a la pressió fiscal no 
s’incrementa cap impost cap taxa, cap preu públic ni tarifes. Estem vivint uns moments 
molt  complicats tan a nivell econòmic com sanitari, és per això que es proposa 
mantenir els tipus sense cap increment. Mantenim el 0,8924% pel que fa a l’IBI tot i 
que aquest tribut es troba a la banda baixa en relació a municipis de la seva tipologia i 
entorn. Pel que fa a la taxa d’escombraries tot i saber que el cost del tractament pujarà 
de forma significativa  motivat per l’increment  del preu/tona aprovat per la Junta de 
Residus de la Generalitat de Catalunya, aquest Ajuntament ha decidit mantenir els 
mateixos preus que el 2020, ara no es el moment de fer cap increment. Des de 
l’Ajuntament s’assumirà aquest dèficit ( 381.000€). Si que es mantenen totes les 
bonificacions i s’incrementa fins el 95% la bonificació ( abans era una subvenció) de 
l’IBI per habitatges cedits a la borsa de lloguer. Aprovaríem també el calendari del 
contribuent i voldríem recordar i fer incís sobre la possibilitat de adherir-se al Pla de 
Pagament ( Tarifa Plana) que es una mesura que pot ajudar als ciutadans tan siguin 
persones físiques com jurídiques a pagar els seus impostos i taxes d’una manera 
mes còmoda i sense cap cost addicional, en nou mesos pagant una quantitat fixa 
cada mes des de Febrer fins a Octubre. Nomes tenen que sol·licitar-ho a l’ oficina 
d’atenció del ciutadà i el termini començarà el 2 de Novembre fins el 11 de 
Desembre . Les persones que ja s’hi van adherir aquest any no caldrà que ho tornin a 
sol·licitar, rebran una carta amb el nou Pla de Pagament pel 2021. 
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Intervé la Sra. Roca. Per nosaltres continuen sent unes ordenances continuistes. 
Perden l'oportunitat de fer unes ordenances adaptades per aquesta crisi econòmica i 
social que estem tenint i que tindrem durant l'any 2021. Era el moment de fer un pas i 
fer verdaderament unes ordenances progressives.  La regidora sempre parla de les 
ganes de fer la tarificació social progressiva. Potser de cara el 2021 necessitarem de 
les ganes de tots per realment poder-ho aplicar perquè ara més que mai es 
necessiten. Veiem que algunes de les propostes que vam fer fa un parell d’anys com  
és la revisió de l’epígraf en empreses van donat algun rendiment. De cara el 2021, 
veurem els resultats que s’obtenen del recàrrec en pisos buits. Els espais degustació 
en establiments tots just s’estan instaurant i veurem si la situació es recupera quins 
resultats s’obtenen i si és possible crear una taxa per aquest establiments. D’aquesta 
manera l’Ajuntament tindria una altra font d’ingressos. Propostes per propers anys:  
La bonificació de l'IBI a les famílies que ingressin per sota del salari mínim. Actualment 
s’aplica per persones amb un límit d’edat de 55 anys, s’hauria d’eliminar l’exclusió per 
edat i que fos transversal per tothom. El pagament de la taxa de residus per generació, 
l’Ajuntament aquest any assumirà el cost però això no vol dir que no ho faci el doble 
l’any vinent. Hem de fer pedagogia en aquest sentit i una forma de fer-ho potser seria 
pagar la taxa de residus per generació i no per la superfície de l'habitatge. Establir el 
recàrrec de taxa d’escombraries amb establiments turístics. Prorrogar de cara el 2012 
l’exempció de taxes quan hi hagi tancaments per Covid. La no exempció de l’IBI als 
centres del culte i finalment la bonificació als habitatges destinats a lloguer. 
En definitiva, avui en temps de crisi s’aproven unes ordenances fiscals pensades 
abans de la crisi per fer front a nous reptes que ens venen tant socials com econòmics. 
Haurem de gestionar el futur amb unes ordenances del passat. 
 
Intervé el Sr. Mir.  Són unes ordenances que no s’han adaptat suficientment a la nova 
realitat. En el pressupost es preveu una davallada ens els ingressos de 485.000€, però 
davant la gran incertesa que té el país en aquests moments i el que ens espera a curt i 
mitjà termini esperem que això pugui ser suficient. En primer lloc aplaudim la 
congelació d’impostos i taxes davant la dificultat econòmica de gran part de la 
ciutadania. Veiem bé també que es mantinguin les bonificacions que hi havia. Hi 
trobem a faltar la tarificació social i seria un bon moment per tirar-ho endavant. A més 
crec que seria un moment ja va encongir de valent perquè creiem que pot ajudar molt 
a repartir millor les càrregues fiscals als els ciutadans. Lamentem que no s’hagin 
acceptat les nostres al·legacions. Concretament la de bonificar aquells 
olotines/olotines que optessin per portar les deixalles de gran volum a la deixalleria. 
Això, seria fer pedagogia, tothom s’ha de fer responsable dels seus rebutjos. A més 
podria estalviar els costos en aquesta partida. 
 
Intervé la Sra. Suescun. Des del grup d’ERC hem presentat varies al·legacions a les 
ordenances fiscals i que han estat acceptades com: el 50% de recàrrec en l’IBI per 
causes no justificades per desocupació en habitatges, bonificació de fins al 95% de 
l’IBI per habitatges llogats en renda garantida i bonificació de fins al 50% de l’IBI per 
als immobles que hagin instal·lat sistemes d'aprofitament d’energies solar. D’altra 
banda també es va presentar la proposta de vincular la bonificació actual de les 
famílies nombroses en base a un nivell de renda d'unitat familiar i no en base al valor 
cadastral de l'immoble perquè creiem que seria una manera de redistribuir de forma 
molt més igualitària i equitativa i més tenint en compte els moments en què estem. De 
moment no s’ha acceptat en base el cost. Creiem però, que les ordenances fiscals ens 
han d’ajudar a donar informació i encara que d’entrada pugui ser una mica més costos 
potser aquesta part després la recuperem amb un major benefici per tots.  Es tractaria 
doncs, de treballar en una econòmica circular, de benestar i redistribució econòmica i 
no només en el sentit de recaptar impostos. En quan a l’Impost d’activitats 
econòmiques se’ns ha acceptat la bonificació del 50%, en Impost de vehicles tracció 
mecànica s’ha acceptat la bonificació fins el 75% i fins un 95% en l’Impost de 
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construccions i obres. Pel que fa la Taxa d’escombraries hauríem de començar 
plantejar-nos en anticipar-nos i fer accions que aportessin més rebaixa als ciutadans. 
Per exemple, apostar per un sistema d’inversió en contenidors que pogués articular 
alhora un sistema de bonificacions vinculat a l’ús de la deixalleria municipal i anticipar-
nos al cost elevat que tindrà en pròxims anys la deixalleria municipal. O de la mateixa 
manera podríem aplicar també un sistema de bonificacions per a aquelles activitats 
econòmiques que realitzin la recollida selectiva. És a dir, si realment parlem de 
projecció, d'economia circular i d'adaptació als objectius de desenvolupament 
sostenible, potser a partir de les ordenances fiscals tenim una bona feina a poder fer. 
En la taxa de taules i cadires de terrasses poder condonar un 50% vista la situació 
actual del sector de la restauració. Amb tot això vull dir, que sí és cert que no hem 
apujat els impostos i taxes, optant per una congelació dels ingressos que tindrem. 
Però he de ser prudents amb aquests ingressos perquè partides com Festes del Tura, 
Atraccions, Infraccions de circulació i radars veient la situació actual no sabem si 
realment els tindrem. En aquest sentit doncs, hauríem de ser molt més creatius entre 
tots i buscar beneficis per un altre costat. 
 
Intervé la Sra. Torras.  En quan a l’oportunitat perduda d’implementar una tarificació 
social en la situació actual, no crec que sigui el moment ara vista la feinada que ens 
vindrà i haurem d’esperar que la situació es calmi. En tot cas, l’oportunitat la vam 
perdre fa uns tres anys quan no vam trobar un consens entre tots els grups. 
En quan els recàrrecs de pisos buits, es requereix un acte administratiu que a dia 31 
de desembre posi de manifest que l’habitatge ha estat desocupat. Des de l’Oficina 
d’habitatge s’està fent aquesta feina i veurem a partir de l’any vinent si tenim algun 
import en el pressupost. En quan les bonificacions IBI, poc a poc n’anem introduint en 
forma d’ajudes perquè bonificacions costa molt. Pel que fa la taxa per generació de 
residus, l’any 2022 hi haurà un nou model i a partir de 2021 s’haurà de treballar en els 
plecs. Veurem en aquí quin model es pot posar en marxa. El recàrrec en pisos turístics 
no ens ha sembla coherent aplicar-ho aquest any que no hem pujat taxes.  
En quan als centres de culte que no paguen l'IBI, aquest any sí que pagaran taxa 
escombraries. La proposta que se’ns ha fet de  bonificar la taxa escombraries per 
aquelles persones que portessin fins a 5 vegades l’any residus a la deixalleria, no ens 
ha semblat bé. Pel fet que es pugui bonificar un 35% a un persona que porta 5 cadires 
per posar un exemple en tot l’any, mentre que d’altre gent que fa el que pertoca i truca 
quan deixa un voluminós, en aquest no se’ls pugui bonificar. Bonificarem a la gent que 
té un mitjà de transport per anar a la deixalleria i aquella gent gran que no en té no ho 
farem? De les al·legacions d’ERC n’hi ha algunes que ja les teníem, no és que s’hagin 
introduït de nou aquest any. Ja teníem el 50% de recàrrec en l’IBI, la bonificació del 
90% de l’IBI en habitatges llogats que ara ha passat a un 95%, el 50% de bonificació 
en habitatges que hagin instal·lat sistemes d'aprofitament d’energies solar, les 
bonificacions de IAE i la bonificació en l’impost de vehicles.  
No va ser possible introduir la bonificació de l’ IBI segons els nivell de renta, almenys  
ara per ara donada la complexitat per haver de revisar 18.000 rendes cada any, 
veurem més endavant si és possible. En quan a la condonació del 50% de la Taxa de 
terrasses i bars, teníem pensat per aquesta any fer una puja fins els 17,80€ i 
equiparar-nos amb la taxa d’ocupació de via pública amb d’altres ciutats com Figueres. 
Donada la situació actual hem optat per no fer aquesta puja i mantenir-nos amb els 
11,95€ que tenim i no aplicar aquesta condonació perquè ja hem donar resposta no 
apujant la taxa. Finalment, és cert que algunes partides poden tenir una baixa 
d’ingressos per motius de la covid, sobretot si ens hem de quedar a casa.  
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova  amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 2 vots en 
contra (2 CUP) i 8 abstencions (5 ERC i 3 PSC). 
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11.1. - APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A 
L'EXERCICI 2021 

Núm. de referència : X2020036367     
Núm. expedient: CPG52020000009 

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

 
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot pel 2021, conjuntament amb els 
seus annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat 
Pressupost, segons el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 13.517.569,10 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 13.341.042,36 

CAP.III DESPESA FINANCERA 444.345,99 

CAP IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.464.746,48 

CAP.V FONS DE CONTINGÈNCIA 50.800,00 

CAP.VI INVERSIONS 4.233.493,84 

CAP.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 196.108,00 

CAP IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 1.984.565,85 

   

 TOTAL 37.232.671,62 

 
 

INGRESSOS:   

   

CAP.I IMPOSTOS DIRECTES 15.305.000,00 

CAP.II IMPOSTOS INDIRECTES 550.500,00 

CAP.III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

7.966.816.46 

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.201.422,32 

CAP.V INGRESSOS PATRIMONIALS 498.351,00 

CAP.VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 378.322,87 

CAP.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.228.169,51 

CAP.IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.104.089,46 

   

 TOTAL 37.232.671,62 

 
 
2n.) Aprovar el pressupost del Consorci DINAMIG pel 2021, segons el següent resum 
per capítols: 
 

DESPESES:   

   

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 472.894,44 

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 107.188,28 

   

 TOTAL 580.082,72 

 
 

INGRESSOS:   
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CAP.III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

56.600,00 

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 523.482,72 

   

   

 TOTAL 580.082,72 

 
3r.) Aprovar el pressupost de l’empresa municipal Gestora Urbanística Olotina,SA 
pel 2021, segons el següent resum per capítols: 
 

DESPESES:   

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 164.964,47 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 64.600,00 

CAP.III DESPESA FINANCERA 12.193,65 

CAP.VI INVERSIONS 297,57 

CAP.IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 67.601,37 

   

 TOTAL 309.657,06 

 

INGRESSOS:   

   

CAP.III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

139.068,58 

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 147.794,00 

CAP.VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 22.794,48 

   

 TOTAL 309.657,06 

 
4rt.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2021, segons el 
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 

DESPESES:   

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 13.682.533,57 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 13.878.536,80 

CAP.III DESPESA FINANCERA 456.539,64 

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.120.308,66 

CAP.V FONS DE CONTINGÈNCIA 50.800,00 

CAP.VI INVERSIONS 4.233.791,41 

CAP.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 196.108,00 

CAP.IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.052.167,22 

   

 TOTAL 37.670.785,30 

 

INGRESSOS:   

   

CAP.I IMPOSTOS DIRECTES 15.305.000,00 

CAP.II IMPOSTOS INDIRECTES 550.500,00 

CAP.III TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

8.162.485,04 

CAP.IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 9.421.072,94 

CAP.V INGRESSOS PATRIMONIALS 498.351,00 
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CAP.VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 378.322,87 

CAP.VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 1.228.169,51 

CAP.VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 22.794,48 

CAP.IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.104.089,46 

   

 TOTAL 37.670.785,30 

 
5è.) Aprovar la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris i a personal laboral.  
 
6è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació, les bases 
d’execució i la plantilla de personal mitjançant edicte al B.O.P. Pel que fa a les 
reclamacions s’estarà al que disposa l’article 170 del RD 2/2004, de 5 de març, del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Una vegada transcorreguts 15 dies 
hàbils, cas que no hi hagi reclamacions es considerarà definitivament aprovat i es 
procedirà a la publicació en el B.O.P. per capítols.  
 

7è.) Autoritzar a l’Alcalde la formalització d’un préstec per a finançar projectes 
d’inversió de l’exercici 2021 fins a un import de 2.104.089,46 euros. 
 
 
Intervé la Sra. Torres. Portem a aprovació un pressupost ple d’incerteses, no 
només econòmiques si no també sanitàries , no sabem com evolucionarà l’atur i per 
tant la renda disponible de les famílies i les empreses per assumir els deutes amb 
l’administració, quina serà la inflació, que passarà amb els impostos estatals , 
s’aprovaran o no els pressupostos generals de l’Estat i de la Generalitat, però allò 
mes preocupant és com evolucionarà la pandèmia del Coronavirus . Aquestes 
incerteses fan que el pressupost esdevingui només un punt de referència respecte 
accions i decisions que caldrà prendre al llarg del 2021. A ben segur que requerirà 
de diverses modificacions , al igual que aquest any en funció de quina sigui la 
situació en cada moment del temps. 
Per l’elaboració d’aquest pressupost hem marcat unes directrius amb la informació 
que tenim a dia d’avui. Pel que fa als ingressos, sabem que aquest 2020 deixarem 
d’ingressar al voltant dels 900.000 euros. Sabem com hem parlat abans amb les 
OOFF que el 2021 no pujarem cap impost ni cap taxa., es per això que presentem 
un pressupost d’ingressos amb una disminució al voltant dels 500.000€. 
La Participació d’Impostos de l’Estat hem previst  la mateixa quantitat que el 2020. 
Té la particularitat  que aquestes liquidacions es fan sempre dos anys desprès 
d’haver tancat l’exercici, la qual cosa en cas de que sigui negativa pot provocar una 
distorsió pressupostaria important. Per exemple, la liquidació definitiva del 2018 es 
preveu que serà positiva, però a dia d’avui encara no es disposa d’informació. 
Pel que fa al IAE continuem amb les tasques d’inspecció ja programades, el que pot 
suposar un ingrés addicional a més de regularitzar algunes situacions. 
Un altre ingrés rellevant es el de les Plusvàlues, mantenim el mateix import pel 
2021. En canvi hem reduït la previsió de l’impost sobre Construccions, instal·lacions 
i obres. Com a fet rellevant dins l’apartat d’ingressos  destacar la resolució dels 
Serveis Educatius de la Generalitat de Catalunya , en el sentit de reconèixer el 
deute pendent de les escoles bressol els cursos 2012 a 2019. 
Pel que fa a l’apartat de DESPESES, sabem que tindrem un dèficit amb el tractament 
de les deixalles que tindrem que assumir, pel fet de no haver apujat la taxa. Estem a 
l’expectativa dels esdeveniments de la ciutat que es podran dur a terme. Hem adquirit 
un compromís en el Pla de Reactivació Econòmica i de ben segur hi tindrem que 
destinar mes diners, al igual que les partides de Benestar Social que pel que fa a les 
ajudes d’urgència hem passat de 393.000€ el 2019 als 650.000€ el 2020. Aquestes 
partides si convé les podrem dotar amb més import un cop ens alliberin els Romanents 
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de Tresoreria ja que aquests són els destins indicats des de el Ministeri d’Hisenda. Es 
per això que no hem reduït les àrees de Benestar Social, Habitatge i Ensenyament, 
sinó que de ben segur hi tindrem que posar més diners. Totes les altres partides 
excepte les estructurals han tingut una reducció del 5%. L’increment del capítol 1 de 
l’Ajuntament pel que fa al personal fins a 13,5 milions d’euros , es l’efecte d’integració 
dels OOAA al pressupost de l’Ajuntament. La posta en marxa de l’equipament de 
l’Espai Cràter tan pel que fa al pressupost d’ingressos com de despeses. I la conversió 
de les subvencions i convenis nominatius a unes partides globals de cada àrea que ja 
comentarem quan parlem del Pla Estratègic. Es proposa un pressupost d’inversions de 
4.429.000 mil euros que es  complementarà amb un altre pressupost de 1.183.000 mil 
euros d’aplicació del superàvit disponible de la liquidació del 2019, el que farà un total 
de 5.600.000 mil euros.  El Setembre del 2021 l’Espai Cràter ja funcionarà, i haurà 
finalitzat la inversió amb un 19,4 de recursos de l’Ajuntament i un 80,6 Subvencions. El 
2021 serà l’any de la Piscina Coberta Municipal i altres inversions esportives amb un 
import total de 550.000€. Inversions als barris de la ciutat gairebé 2,5 milions d’euros, 
es mantenen els PIAMS i la compra de sol per habitatge. Inversions en equipaments 
educatius i culturals(caldera Biseroques, obres adequació providència , redacció 
projecte per cobrir el pati de l’Hospici). La partida d’HOLADOMUS que tan bona 
acollida està tenint la dotem de nou amb 90.000 €.  I per últim comentar la Inversió a la 
Residència gent gran de l’Antic Hospital, inversió executada per la Fundació Antic 
Hospital per un import de 552.000€ . Totes aquestes inversions es poden dur a terme 
perquè la situació provocada per la crisi sanitària del Coronavirus ha motivat que la 
normativa estatal hagi modificat el sentit de determinades regles fiscals, en concret les 
que tenen a veure, per a 2020 i 2021, amb el compliment de l’estabilitat pressupostaria 
i amb el compliment de la regla de la despesa, que no tindran efecte durant aquests 
dos exercicis. Mantenim el límit sota la banda del 75% dels recursos ordinaris liquidats. 
L’endeutament previst a 31 de desembre de 2020 es xifra a  l’entorn dels 17,9 milions 
d’euros. Pel que fa a préstecs pendents a llarg termini el que ens situa en un rati del 
58,64% i en 1,5 milions pel que fa a la pòlissa que vàrem contractar a tres anys que  
situaria el rati final en el 63,55%. La càrrega financera ( amortitzacions e interessos ) 
pel 2021 es troba xifrat en 2.428.000€. El percentatge es de un 7,96% sobre els 
recursos ordinaris liquidats ( 30.525.000€ any 2020). Aquesta dada posa de manifest 
una bona capacitat de retorn. Els interessos a pagar es redueixen en relació al 2020 
en uns 60.000€. Per finalitzar donaré dades globals consolidades i comparatives. El 
pressupost consolidat  de  2021 serà de 37.670.785,30 € mentre que el pressupost 
consolidat  de  2020 era de 37.914.595,48€. És a dir hi ha una  disminució de 243.000€ 
bàsicament per la baixada d’ingressos. La despesa ordinària consolidada de l’any 
2021 serà de 33.240.885,90€ mentre que la despesa ordinària consolidada de l’any 
2020 era de 33.045.418,00€. Un increment de despesa en 195.000€. Per temes de 
Covid aquest Ajuntament porta assumit un import de 1.500.000€ entre menors 
ingressos i mes despesa 
 

PRESSUPOST INVERSIONS 2021 4.429.601,84€ 

INVERSIONS SUPERÀVIT 2019 1.183.000€ 

TOTAL 5.609.601€ 

PRESSUPOST INVERSIONS 2020 4.861.912,47 € 

 
Abans d’acabar els vull donar les gràcies per les aportacions fetes en les trobades 
que hem mantingut aquests dies amb tots vostès , sé que aquest no es el seu 
pressupost però en algunes coses tampoc estem tan lluny 
 
 
L’alcalde dona la paraula al Sr. Vayreda com a portaveu del grup JxCAT. 
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Intervé el Sr. Vayreda. Sempre hem defensat que no hi ha recuperació social si no hi 
ha recuperació econòmica i la principal missió d'aquest equip de govern és generar les 
condicions necessàries perquè la ciutat generi la riquesa suficient perquè llavors sigui 
repartida de forma equitativa entre tothom. Sense aquesta generació de riquesa 
difícilment podrem assumir els reptes socials que tots plegats tenim en aquests 
moments plantejats. Per tant, aquests pressupostos 2021 responen als reptes socials, 
educatius i mediambientals que ens exigeix la crisi però també són una clara aposta 
per la reactivació econòmica. Donada la situació actual, no podíem retallar a costa dels 
ciutadans que en aquests moments estan patint la crisi.  Fem una aposta clara per la 
promoció econòmica perquè volem continuar sent una ciutat emprenedora. Volem fer 
un pas endavant amb la digitalització i amb la innovació tant pel que fa a les empreses 
com als treballadors, potenciar una ciutat preferentment industrial, consolidar també la 
ciutat amb bons serveis de comerç, restauració i turístics. Això es concreta amb el 
pressupost del consorci dinàmic que aprovarem al desembre de més de 2 milions 
d'euros en polítiques de promoció, suport al comerç, restauració, polítiques d'ocupació, 
estratègies d'innovació. Consolidant també l'Oficina de reactivació econòmica amb una 
dotació de més de 100.000€. Organització de fires i esdeveniments durant tot l'any 
d'orígens culturals, festius i esportius per generar activitat i accelerar la recuperació de 
dos sectors clau de la ciutat com són: el comerç i la restauració. A nivell d'empresa la 
voluntat és continuar generant els instruments que millorin la competitivitat de les 
empreses i promoure un teixit econòmic col·laboratiu i responsable. Entre ells : Un 
projecte d’incentivació i fidelització de l'economia de la comarca un projecte innovador 
de col·laboració entre el sector comercial, industrial i turístic. Un programa de 
capacitació digital per a treballadors i ciutadania en general. A nivell d'ocupació 
haurem d'adaptar els serveis per atendre nous perfils aturats i potenciar la formació 
dels treballadors tant aturats com en actiu. Ho vam viure fa cinc anys i segur que 
tornarem a sortir d'aquesta situació i que no defallirem a dedicar els recursos que 
siguin necessaris perquè tothom que vulgui pugui treballar a la nostra ciutat. 
Aquests pressupostos reforcen els serveis públics però a la vegada també invertim per 
recuperar l'economia. De fet estem fent allò que ens marcarà Europa molt aviat amb 
els fons europeus que és incrementar la inversió pública. I sobretot inversió que tingui 
un impacte social com per  exemple la piscina pública , CAP de Sant Miquel o la 
residència de l'antic hospital. Però també inversions que tinguin un impacte econòmic 
de present i de futur, com serà la inversió en la nova aula de tast a la plaça mercat. Un 
espai dedicat a activitats culinàries per potenciar la formació, la difusió i la promoció de 
la gastronomia. Com també un espai de relació entre els restauradors productors i 
consumidors. Una altra inversió serà la posada en funcionament de l'Espai Cràter, un 
projecte que esperem sigui transformador. Que ens ha de permetre créixer en 
l'economia del visitant i que ha d’ajudar a molts negocis i a moltes famílies perquè 
tindrà un clar impacte pels restaurants i el comerç.  Aquesta crisi ens ha ensenyat que 
arreu del país moltes famílies basen el seu benestar en la mobilitat de milers de 
persones. Per tant des d'un punt de vista de promoció econòmica són uns 
pressupostos que ens han d'ajudar a potenciar la indústria productiva combinada com 
dèiem amb la indústria turística i comercial responsable i ens han de permetre 
disposar dels recursos necessaris per fer front a serveis tan essencials com l'educació 
i els serveis socials.  
 
Intervé el Sr. Riera. Són uns pressupostos continuistes on de mitjana tot baixa un 5%, 
menys dos capítols que es mantenen com són educació i serveis socials. No ofereix 
res de  tarificació social progressiva. No hi ha un Pla de residus, però tampoc cap 
campanya per fomentar el reciclatge.  És a dir seguim amb el mateix model erroni, 
sense fomentar el reciclatge. És cert, aquest any no pugem taxes  però acumulem 
300.000€ que assumiran de forma indirecta els ciutadans perquè els acabarà pagant 
l’Ajuntament. 
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Això sumat al projecte de tenir tots els contenidors tancats de cara un futur i que 
aquest any s’acaba la prorroga del concurs de deixalles,  s’hauran pagat  en 8 anys 
uns 19 milions d'euros a l'empresa concessionària. Continuem sense polítiques 
valentes d’habitatge. No només de compra de sòl, sinó de capacitat de gestió perquè 
l'Oficina d'Habitatge tindrà  el mateix pressupost. Aquesta setmana la Diputació de 
Girona ha atorgat subvencions a diversos ajuntaments per tal de fer una radiografia 
dels habitatges buits de la ciutat. Olot, no apareix en aquesta llista. El tema d'habitatge 
és un tema importantíssim i fonamental de revitalització econòmica i social per 
cadascun dels barris de la nostra ciutat i no s’hi ha treballat. En quan a mobilitat, 
encara no tenim les conclusions ni cap estudi un cop celebrada la reunió de la 
Comissió del TPO. I cada vegada queda menys perquè finalitzi la concessió. Com a 
punt positiu sí veiem 75.000€ en bicicarrils, en n’alegrem tot i que no serà suficient per 
canviar la trama circulatòria de la ciutat. També veiem una inversió de 300.000€ en la 
piscina coberta municipal. En aquest cas, vam perdre l’oportunitat com a ciutat per 
entrar a formar part del Club Natació Olot en el moment que l’Ajuntament va aportar-hi 
diners junt amb la Generalitat a canvi d res. En aquest sentit, això no va afavorir a tots 
als olotins. Alhora aquests pressupostos també ens demostren què passa quan tenim 
els serveis externalitzats com la zona blava i el pàrquing del Firalet. Se'ls va demanar 
que per responsabilitat tanquessin i això ha suposat deixar d'ingressar 
aproximadament uns 40.000€. No s'han estudiat uns pressupostos per fer un prototip 
adaptat a un any que ha sigut desolador per a la majoria de persones d'aquesta ciutat.  
També han de ser participatius, transparents i municipalistes, perquè com més ho 
siguin més clarificadors seran, més capacitat es tindrà de incidir-hi i la gent els 
entendrà millor. Entenem que en la situació actual és molt complex però és important 
que hi hagi visió de futur. Finalment acabaria amb una frase de Silvia Federici : ” la 
pandèmia ha posat en evidència totes les crisis que ja hi eren en la nostra societat” i jo 
afegiria que no en som conscients. 
 
Intervé el Sr. Mir. Comparteixo moltes de les argumentacions de la intervenció del Sr. 
Riera. És un pressupost continuista  i no s’ha aprofitat l'oportunitat del moment per fer 
les modificacions necessàries per donar resposta a les necessitats que hi hauran en 
moltes famílies de la ciutat. Per tant, es tractava d’adaptar-nos als esdeveniments que 
pateix el nostre país i pensar aquest pressupost del 2021. No veiem la voluntat en 
aquest pressupost mitjançant les inversions i amb el romanent de tresoreria de fer front 
a les urgències socials i reactivació econòmica que haurem de fer front.  No hi tindríem 
les partides de la piscina municipal, ni l’Estadi municipal, ni la cobertura de l’hospici, ni 
moltes d’altres perquè no toquen en aquest moment. Tret de la partida de l’Espai 
Cràter no veiem cap altra partida que tingui una importància cabdal en el pressupost 
per transformar la ciutat. Tots els grups coincidim en què l’habitatge és un assumpte  
prioritari en el Barri vell però això no es reflecteix en aquest pressupost. Cal fer 
actuacions que tinguin incidència a curt termini per donar resposta a les necessitats 
d’habitatge que tenim a la ciutat. Els proposem dues propostes en aquest sentit. Una 
que comprin l’estructura de l’edifici abandonat que hi ha al camí de les Bruixes de Sant 
Miquel per fer-hi 40 habitatges. Els acabem i els posem a lloguer social, d’aquesta 
manera ampliarem l’oferta d’habitatges socials. Una segona proposta, és fer 
apartaments per gent gran a l’Antic Hospital d’Olot. Un tipus d’apartament que ha 
tingut molt d’èxit a la ciutat com els de la plaça Balmes o Parc nou.  Aquest és el 
nostre model de pressupost d'inversions que és molt allunyat del model que ens 
presenten. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Primerament remarcar que el pressupost municipal ha de ser 
una eina d’acció. Un reflex viu de les necessitats de la ciutat i adequat a les 
necessitats que vivim. Fan servir el mateix model, difícil d'interpretar per a la immensa 
majoria dels olotins i olotines. Reiterem la necessitat que el pressupost d'aquesta 
ciutat sigui per costos, per projectes i sobretot comprensible per veïns i veïnes per 
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facilitar la transparència. Actualment el gran centre que hauria de pivotar aquest 
pressupost és la pandèmia. Cal ser resilients amb la ciutat i fer accions polítiques 
dedicades a mitigar i socórrer dins de les nostres possibilitats l'emergència social 
sanitària i econòmica. Diem dintre de les nostres possibilitats perquè som conscients 
de l’infrafinançament del municipalisme, però això no hauria de  ser excusa per posar 
a disposició dels nostres veïns tota la capacitat econòmica i humana que podem. Els 
nostres ciutadans esperen que siguin pressupostos realistes, adaptats a la situació 
pandèmica i que posem a la disposició tota aquesta capacitat econòmica per ajudar a 
superar aquests moments tan complicats. Entenem que vivíem un moments 
d’incerteses que dificulten fer-se una imatge de com serà el 2021, però la nostra 
responsabilitat és fer un esforç i fer uns pressupostos que ens ajudin a sortir d'aquests 
moments de crisi i també ajudin a posar les bases de la recuperació econòmica. Hem 
arribat a la conclusió que no ens han presentat els pressupostos del 2021, sinó una 
pròrroga dels pressupostos del 2020 amb una reducció d’un 5% en algunes àrees. 
Mantenint allò essencial com  educació i  serveis socials però s'han oblidant 
completament del tema del Medi Ambient.  Des de la voluntat de cooperar i sabent que 
no cal aprovar aquest pressupost aquest més d’octubre sinó que es pot fer més 
endavant, els proposem que  el deixin sobre de la taula i el repensin. Ens trobaran al 
seu costat davant la voluntat de fer uns pressupostos  creatius que han de servir 
perquè totes les persones puguin tirar endavant malgrat la crisi de la Covid. No ens 
podem permetre errors de crisis anteriors i hem de protegir la salut física, social, 
mediambiental i emocional. Per tant uns pressuposto continuistes fa molt difícil que 
això pugui ser adaptable al moment que vivim perquè dona la sensació que no està 
passant res a la ciutat. I realment sí que està passant una transformació de la ciutat. 
Per exemple, presenten una partida de 300.000€ per la piscina, un projecte que per 
nosaltres és positiu perquè influeix sobre la salut. Però encara no ens ha presentat un 
projecte per explicar-nos què es vol fer i com aniran destinats aquests diners. I per tant 
volen que en posicionem amb un pressupost que no ens han explicat el detall de les 
partides. Això passa també en d’altres partides on tenim una sèrie de preguntes 
tècniques que ens ajudarien entendre el perquè de la dotació pressupostaria. Pel que 
fa a les inversions, també en detectem que no són urgents. La societat olotina va 
entendre perfectament que no se celebressin les Festes del Tura en la situació actual. 
Per tant, ara també entendria que no es fessin segons quines inversions que tenen 
pressupostades. Al contrari, la gent espera que reaccionem d’una altra manera a la 
crisi que vivim actualment. Ens preguntem on són les línies de subvencions i les 
bonificacions de taxes pels col·lectius més afectats per aquesta crisi o per la gent que 
ha perdut la feina. Pel que fa el romanents de tresoreria estàvem il·lusionats que la 
seva aplicació servis per fer una acció transformadora per la ciutat i això no ho hem 
vist. Per exemple no hem vist com s’implementa en un sistema de residus que 
transformaria la ciutat, tampoc amb una gran inversió en carrils bici, etc. El pressupost 
tampoc ens dona entendre que estem també davant d’una emergència climàtica. Per 
tot això demanem que tornem a la taula que vam utilitzar per fer front a la Covid-19 
d’on van sortir propostes molt positives com el Pla de Reactivació Econòmica i 
subvencions. Tornem-hi i que la primera acció d’aquesta taula sigui un pressupost 
adequat a la situació que vivim i siguin útils per superar aquest 2021. 
 
Intervé la Sra. Torras. En quan inversió d’habitatges, a partir del dia 6 de novembre 
tindrem una radiografia els habitatges buits a la ciutat. En quan a mobilitat, s’ha 
començat a treballar i en fer la diagnosi per la nova concessió del TPO. Quan parlen 
de deixar d’ingressar 40.000€ per la zona blava i l’aparcament del Firalet això es deu 
perquè encara no hem parlat de la indemnització perquè esperem a tenir les dades de 
31 de desembre. Ens va semblar prudent no comptar amb aquest ingrés sinó que 
aquest podria ser motiu d’haver de pagar una indemnització. Quan parla de 
municipalitzar els serveis, recordar que les Llars d’infants també han estat tancades i 
tot i ser de gestió directa de l’Ajuntament també han tingut un cost i no s’han estat 
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pagant quotes aquests mesos. O per posar una altra exemple, l’empresa 
concessionària del servei d’aigua s’encarrega de finançar totes les inversions 
necessàries per donar un bon servei. Si fos un servei municipalitzat no sé si 
l’Ajuntament tindria aquesta capacitat en poder fer aquestes inversions. Quan parlem 
de pressupostos participatius en inversions hi ha una part finançada per altres 
estaments i una part finançada per préstecs. Amb aquests diners només podem fer 
inversions no podem gastar res en pressupost ordinari. Quan es parla que es tracte del 
pressupost de l’any passat, pot ser que sigui un pressupost amb la mateixa línia que 
l’any passat però que s’ha vist molt modificat. Un pressupost és una declaració 
d’intensions que l’Ajuntament fa per l’any següent però la situació és molt canviant i 
pot requerir en tot moment fer modificacions de crèdit per anar refent les partides. Es 
tracte d’un punt de partida i serà un pressupost més viu que mai. Aquest Ajuntament 
sempre ha estat al costa de les persones en l’àmbit de l’educació i serveis socials. Els 
darrers anys hem incrementat en aportacions d’ educació el 168% i en benestar un 
80%. Ens estem adaptant a la situació que tenim donada la pandèmia i així s’ha 
demostrat estant al costat de les persones. Avui hem rebut la noticia que podrem 
aplicar els romanents en ordinari durant els períodes 2020-2021. I no serà una 
declaració d’intensions sinó que ho podrem aplicar d’una manera directa i donar totes 
aquelles realitats que tinguem en aquests moments que són reactivació econòmica, 
serveis socials i temes de covid en general. S’ha parlat de pressupostos de costos. 
Aquest any hem fet el primer pas que és integrar els organismes autònoms dins del 
pressupost de l’Ajuntament. L’interventor té molt d’interès en fer aquest pressupost de 
costos, s’hi està treballant i ja tenim una part feta. Sobre els dubtes que tenen en les 
partides pressupostaries, saben que en tot moment hem estat a la seva disposició per 
aclarir les dotacions que fèiem en cada partida i no calia esperar avui a demanar 
explicacions. Podíem haver realitzat aquest treball previ i compartir aquesta informació 
abans i no avui. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. M’agradaria comentar algunes de les propostes d’inversions que 
han fet. En quan la compra de l’estructura de l’edifici abandonat al camí de les Bruixes 
a Sant Miquel, no és tan fàcil com s’ha plantejat. En quan a Medi Ambient estem 
pendents d’uns Ajuts europeus canalitzats per la Generalitat de Catalunya.  
 
L’alcalde dona la paraula al Sr. Güell. 
 
Intervé el Sr. Güell. En aquests moments estem en conversa amb l’administració 
concursal per intentar arribar a un acord. El problema està en què l’expedient és molt 
complicat perquè hi ha una sola escriptura però en realitat són més de 500 unitats 
registrals. Estem pressionant perquè l’administrador ho tiri endavant així poder fer 
aquesta operació que ha proposat. En quan a Medi Ambient, per nosaltres no només 
són les partides amb l’etiqueta de Medi Ambient sinó totes aquelles actuacions 
impregnades de Medi Ambient. Totes aquestes no es visualitzen en el pressupost i ho 
vehiculem a través de la Fundació Europace. Per posar un exemple: ens han concedit 
una subvenció d’uns 200.000€ de l’ICAEN que no està en aquest pressupost sinó en el 
pressupost de la Fundació. En quan al Transport Públic urbà que també s’ha parlat 
anteriorment, l’Associació de Municipis per al Transport Urbà ha iniciat els treballs de 
diagnosi basant-se en un model nou de transport urbà molt respectuós en el Medi 
Ambient, amb un baix impacte ecològic i un alt impacte social. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En quan l’Antic Hospital Sant Jaume, he pres la decisió de 
conservar els dos pisos superiors per unitats de convivència i atenció a la 
dependència. Ampliar d’aquesta manera la residencia Sant Jaume. En aquest 
moments estem en l'acabament de la quarta fase de la rehabilitació de la residencia i 
l’any vinent tenim previsió d’iniciar les de la segona planta.  Hi haurem invertit 3,5 
milions d’euros en total. Per altra banda, quan s’ha dit que l’Ajuntament d’Olot va 
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perdre l’oportunitat d’entrar a formar part del Club Natació Olot, han de saber que en 
aquesta reforma l’Ajuntament no donar cap ajut per les obres de remodelació del Club. 
No s’ha perdut cap oportunitat perquè a més el Club Natació Olot té una dotació de 
socis i no té cap intenció de convertir la piscina en equipament municipal. No els hi 
agafo el prec d’aprovar-lo més endavant, perquè no ho trobem oportú fer-ho en una 
intervenció del Ple i no abans. Fins avui no hem sabut si podríem disposar d’aquest 
romanent. Tindrem l'oportunitat d'anar descobrint aquest pressupost perquè 
malauradament continuarem tenint present les modificació de crèdit perquè no sabem 
quan acabarà aquesta crisi.  
 
Intervé el Sr. Riera. Celebrem que el dia 6 de novembre es presenti aquesta 
radiografia d’habitatges buits de la ciutat i veure’n els resultats. Quan tinguem aquest 
resultats hi participarem activament. A l’igual ens alegem també que s’estigui fent una 
diagnosi profund amb el transport urbà de la ciutat. Una vegada acaba serà el moment 
de recuperar la Comissió del TPO. Finalment, quan parlem de municipalització 
nosaltres també ignorem quin seria el resultat de municipalitzar serveis. Però vam 
presentar una moció demanant que s’estudiés el fet de municipalitzar, per tenir-ne un 
coneixement i alhora tenir més poder de decisió conforme això. 
Però, si no ho estudiem això no ho podem saber. 
  
Intervé la Sra. Barnadas. Quan ens diuen que hauríem pogut parlar-ho abans. Tant de 
bo, fos així. Entenem que hagin tardat en enviar-nos les propostes però per altra 
banda entengui’ns a nosaltres quan ho exposem avui en el Ple,  ja que vam rebre les 
ordenances fiscals i les despeses el dia 20. I fins l’últim dia hem estudiat aquest 
pressupost complex. Sinó hem parlat abans amb la Sra. Torras  és per una qüestió de 
temps. No perquè no estigui disposada a donar explicacions, tot el contrari li agraïm 
moltíssim la seva disponibilitat. Quan diuen que no és oportú fer-ho en el Ple, aquí és 
l’àgora de la ciutat, estem per parlar i debatre. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova  11 vots a favor (11 JxCAT), 5 vots en contra 
(3 PSC i 2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC). 
 
 
12.1. - APROVAR PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS PER A L'EXERCICI 2021 

 
Núm. de referència : X2020036588     
Núm. expedient: CPG62020000015 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Aprovar el Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2021, en funció dels crèdit 
pressupostaris previstos en la proposta de pressupost de l’exercici 2021 i en base al 
que disposa a l’ordenança general de subvencions de la corporació i la Ley General de 
Subvenciones. 
 
Publicar l’esmentat Pla Estratègic de Subvencions per a l’exercici 2021 en el BOP. 
 

 

 
Presenta la proposta  la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Demanem màxima transparència amb els convenis amb les 
entitats. 
Caldria intentar implementar un bon sistema d’avaluació de les subvencions. 
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A vegades les entitats el que demanen és més suport amb infraestructures.  

I per últim, saber com està el Reglament de funcionament de la taula del Servei 
Integral de Suport a l'Associacionisme (SISA). 

 
Intervé el Sr. Guix. Votarem en contra perquè bàsicament estem repartint 800.000€ de 
diner públic i hauríem de tenir un Pla de control per veure si és convenient 
subvencionar o no aquella entitat. Per altra banda també, no estem d’acord en algunes 
subvencions ja assignades. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Ens agradaria que hi haguessin objectius indicadors i també 
unes comissions per fer les valoracions de manera més transparent. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest any hem avançat moltíssim amb el tema dels indicadors. 
Només queda un paquet dels ajuts d’activitats ciutadanes on encara no hem afinat 
prou el sistema d'indicadors. La resta de subvencions veïnals, socials, cooperació i 
esports queda perfectament determinat i el procés de transparència i de rigor és molt 
gran.  Recullo l’oferiment de la Sra. Roca i estic disposat a parlar d'aquest tema. 
Han desaparegut les nominatives perquè la manera que tindrem aquest any 
d'enfrontar-nos a una situació que no sabem en aquest moment si es podran fer les 
activitats del mes de maig. Així que hem decidit agrupar tots aquests recursos que 
estaven destinats a activitats ciutadanes en un únic paquet i anirem resolent al llarg de 
l'any fent tot allò que sigui possible. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 8 vots en 
contra (5 ERC i 3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
13.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ PREUS PÚBLICS PER 
ALS SERVEIS DE REPROGRAFIA OFERTS ALS COWORKERS DE L'ESPAI CA-

NYERA. 
Núm. de referència : X2020035712     
Núm. expedient: IM072020000009 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acords: 
 
DONAR COMPTE de l’acord adoptat per la Junta de Govern Local del dia 22 d’octubre 
de 2020 relatiu a l’aprovació de preus públics per als serveis de reprografia oferts als 
coworkers de l’espai Ca-Nyera que des detalla a continuació: 
 

• Fotocòpia A4 b/n 0.04 euros 

• Fotocòpia A4 color 0.08 euros 

• Fotocòpia A3 b/n 0.08 euros  

• Fotocòpia A3 color 0.14 euros 

• Escàner A4 0.04 euros  

• Escàner A3 0.08 euros 
 
 

Intervé la Sra. Roca. Tenim més demandes d’ocupació a Ca-Nyera donat que estem 
en un període on s’està demanant a empreses i treballadors fer teletreball?  
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Intervé el Sr. Vayreda. Sí que hem tingut més ocupació per la campanya que s’ha fet. 
Actualment tenim 6 coworkers i tenim alguna altra petició però per limitacions d’espai 
degut a les mesures de la Covid-19 no s’hi pot incorporar. 
 
 
l el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 
14.1. - CRISIS SANITÀRIA COVID-19.-  SOL·LICITUD DE DELEGACIÓ DE LA 

COMPETÈNCIA SANCIONADORA EN INFRACCIONS LLEUS A LES MESURES DE 
PREVENCIÓ I CONTENCIÓ SANITÀRIA PER FER FRONT A LA CRISIS 

SANITÀRIA PROVOCADA PER LA COVID-19. 
 
Núm. de referència : X2020036852     
Núm. expedient: SG032020000005 

 
Atès el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix el règim sancionador 
específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i contenció sanitàries per fer 
front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19, que assenyala, el seu article 14.3, 
que sens perjudici que la potestat sancionador correspongui als òrgans competents de 
l'Administració de la Generalitat, es pot delegar la competència sancionadora per la 
comissió d'infraccions lleus en els ajuntaments de Catalunya que ho sol·licitin, d'acord 
amb la normativa de règim local vigent, mitjançant resolució del conseller o consellera 
del departament competent en matèria de salut, que ha de ser publicada al Diari Oficial 
de la Generalitat de Catalunya. 
 
De conformitat amb les competències atorgades als municipis en matèria de protecció 
de la salubritat pública 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, el  President de la 
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- SOL·LICITAR a la Conselleria de Salut de la Generalitat de Catalunya la 
delegació, a favor del municipi d’Olot, de la competència sancionadora per la comissió 
d'infraccions lleus, prevista en el Decret llei 30/2020, de 4 d'agost, pel qual s'estableix 
el règim sancionador específic per l'incompliment de les mesures de prevenció i 
contenció sanitàries per fer front a la crisi sanitària provocada per la COVID-19. 
 
Segon.- Notificar aquesta resolució a la Conselleria de Salut de la Generalitat de 
Catalunya 
 
 
Intervé la Sra. Camps i n’explica el contingut. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
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15.1. - APROVACIÓ REGISTRE ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT) 
 

Núm. de referència : X2020035373     
Núm. expedient: LPD42020000001 

 
L’article 30 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la 
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD), 
regula l’obligació del responsable del tractament de dades de portar un registre de les 
activitats de tractament que duu a terme.  
 
La secretaria de l’Ajuntament amb l’assessorament d’una consultoria externa, ha 
elaborat conjuntament amb la tècnica, un document descriptiu dels tractaments de 
dades de responsabilitat de l’Ajuntament. Aquest document inclou els continguts 
establerts a l’esmentat article 30 del Reglament.  
 
Tanmateix cal informar amb caràcter general dels tractaments de dades que es duen a 
terme a l’Ajuntament, en compliment del principi de transparència per la qual cosa s’ha 
redactat un document descriptiu.  
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER. Aprovar el Registre de les Activitats de Tractament de l’Ajuntament d’Olot.  
 
SEGON. Ordenar la publicació del text informatiu al Portal de Govern Obert i 
Transparència d’aquest Ajuntament.  
 
TERCER. Notificar aquest acord al Delegat de Protecció de Dades de l’Ajuntament. 
 
 
Intervé el Sr. Arbós. Ens adherim a un article que va aprovar el Parlament Europeu el 
2016 que obligava a tenir un registre d'aquestes  activitats de control de dades i 
bàsicament vol treballar la transparència harmonitzada als diferents municipis de la 
Unió Europea. El que fem és tenir un registre complet de quines són les activitats en 
les quals s'aconsegueixen dades del ciutadà i aquest registre un cop està complert es 
publica de manera transparent i unificada demostrant un seguit de requisits i 
especificacions com per exemple: la finalitat del tractament d'aquestes dades, el mitjà 
en què s’han recollit o el sistema que s'ha utilitzat per tractar-les. És un pas important 
per seguir treballant per la bona gestió de les dades de la ciutadania i per la seva 
transparència a l'hora d'utilitzar-les en les institucions públiques. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
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16.1. - MOCIÓ DE LA PLATAFORMA "NO ÉS UN VIAL, ÉS UN CARRER" PER 
DECRETAR LA RESTRICCIÓ DE PAS DE VEHICLES PESANTS 

 
Núm. de referència : X2020036141     
Núm. expedient: SG022020000021 

 
Potser no calen ja masses explicacions sobre la situació de l’Avinguda de Sant Jordi, el 
carrer de Zamenhoff, i en definitiva del tram que va des de la Solfa fins a la carretera de 
la Canya. Però en aquest context de presentació d’una moció i perquè consti als arxius 
municipals, la Plataforma No és un vial, és un carrer! us les volem donar. També perquè 
constatem una manca d’anàlisi real, fins i tot en persones que pressuposem amb criteri, 
i que en canvi defensen posicions purament demagògiques que alenteixen les solucions 
reals. 
 
Trenta anys d’espera i perjudicis requeriran uns minuts de la vostra atenció. 
 
Vivim enmig d’una anomalia viària que té l’arrel en els anys ’80. En aquells moments, 
els del boom industrial i la bonança econòmica, la gestió adequada hauria estat dotar la 
ciutat d’una circumval·lació en consonància. Olot no tenia una sola carretera que la 
voregés, ni a prop, i el trànsit es començava a multiplicar. En canvi, s’optà simplement 
per fer una llarga avinguda urbana d’un sol carril enmig del barri de Sant Cristòfor, que 
algú aviat s’afanyà a batejar falsament com a “vial”. 
 
A molts els va convenir el parany lingüístic i ràpidament el van aprofitar, mentre als 
veïns i veïnes els tocà entomar-ho amb impotència. Va ser així com ciutadans que no hi 
mereixien cap mal i que havien construït o adquirit la seva propietat en una zona 
tranquil·la d’una àrea històrica, es van veure de la nit al dia vivint davant d’un “passeig” 
que feia de passallís per comunicar tota la comarca i més enllà.  
 
La circumstància s’ha agreujat. Actualment la Garrotxa suma uns 70 polígons en 5 
milions de metres quadrats, des de Maià de Montcal fins a Sant Aniol de Finestres, que 
encara usen per transportar-se els carrers urbans d’Olot perquè seguim sense cap 
carretera per evitar-ho. A més, fa 10 anys, l’obertura del túnel de Bracons posava en 
safata que ens escollissin com a ruta: el trajecte és més curt i barat. I per completar 
l’escenari, al Pla de Baix s’hi deixà situar un dels negocis carnis més potents de 
Catalunya, generant més d’un centenar de trajectes/dia d’anada i tornada, la meitat 
carregats amb porcs que passen a tocar de les cases. 
 
Per a nosaltres, el conjunt és d’un impacte que no ens atrevim a quantificar perquè la 
salut física i psíquica no té preu. Són 40.000 vehicles/dia repartits sobre tot entre Avda 
Sant Jordi i Reis Catòlics. El nostre tram, per estar exempt de restriccions, és el que rep 
la totalitat de camions de més de 9t i els que transporten animals vius, sense estar 
preparat per a fer-ho perquè és un simple carrer. Ens hem sentit desemparats. Mai 
abans de No és un vial, és un carrer!, mentre se seguia fomentant el creixement 
industrial, cap administració -ni local, ni comarcal- havia fet un sol moviment per aportar 
sortides a aquest sobreús. 
 
I ara, on som? Enmig d’un atzucac. Tothom s’omple la boca de sostenibilitat i plans 
cosmètics per a la ciutat del segle XXI, mentre la Garrotxa segueix utilitzant els carrers 
d’Olot per vehicular el seu trànsit, perquè no hi ha més per on fer-ho. Els vostres 
antecessors ho han volgut tot, sense actuar en conseqüència. Ser potents 
industrialment i alhora fomentar la imatge de ciutat bucòlica i saludable són aspiracions 
ben respectables, però absolutament impossibles de conjugar sense una via periurbana 
que canalitzi la mobilitat com cal. Per això ens vam activar per a reclamar la Variant 
d’Olot. No és només que convingui: no pot no fer-se ni s’entén que no estigui feta. 
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Per la seva banda, cap altre ajuntament de les poblacions que hostatgen aquests milers 
d’empreses -de les quals reben beneficis en impostos però no els impactes negatius per 
què el transport pesant no hi passa o perquè ja tenen la seva circumval·lació- s’ha 
preocupat d’impulsar una reclamació conjunta a la Generalitat perquè una xarxa 
industrial tan potent compti amb la via intercomarcal que pertoca. I tampoc les empreses 
s’han unit per a reivindicar-la amb fermesa. Sabeu per què? Perquè només nosaltres 
n’havíem assumit els inconvenients, sense saber-nos defensar. 
Actualment tenim un corredor de mercaderies pel mig d’un Parc Natural, i una ciutat 
congestionada amb 5 km de cicatriu ecològica de carrers urbans per on fer passar els 
milions i milions d’euros que genera el volum de negoci garrotxí. Ridícul! I dramàtic que 
35.000 olotins estiguem perjudicats. Fa un any vam impulsar solucions, l’horitzó de les 
quals tot just ara s’ha començat a dibuixar, però el veiem tan lluny que creiem 
imprescindibles mesures valentes per apaivagar els greuges que encara ens queden 
per davant.  
 

• PER TANT:  
 
- Atès que comptem amb el suport ciutadà de més de 7.000 signatures de persones 
majors d’edat adherides a la causa de la Plataforma No és un vial, és un carrer! 
- Atès que l’Avinguda de Sant Jordi és un carrer urbà i, per tant, ni està preparat ni li 
pertoca suportar vehicles de gran tonatge, més donades les actuals dimensions 
d’amplada i pes d’aquests, i en alguns casos el tipus de càrrega, i que en molts punts 
passen per trams molt estrets amb perill per a la seguretat personal dels vianants i 
veïns. 
- Atès que en diversos punts la via es desenvolupa enmig de camins escolars i és pas 
diari d’infants i famílies que cobreixen el trajecte a peu cap a equipaments com l’Escola 
Volcà de les Bisaroques, el Parc de les Bisaroques, la Piscina Municipal, o el parc 
esportiu Pla de Llacs, tots a tocar de la via, a més dels alumnes d’altres centres que 
viuen als barris contigus al tram. 
- Atès que la ciutat es troba dins el Parc Natural de la Zona Volcànica de La Garrotxa, i 
el nostre tram en concret llinda amb espais verds protegits que es veuen afectats per 
l’alta contaminació provocada especialment pel trànsit pesant, amb fauna patint 
nombrosos atropellaments. 
- Atès que els nostres mesuradors de contaminació indiquen que la majoria de dies se 
superen amb escreix els nivells mínims de partícules pernicioses marcats per l’OMS, 
que agreugen sens dubte les nombroses aturades i arrencades que obliga la 
senyalització urbana. 
- Atès que disposem d’informes geològics de tècnics especialitzats que confirmen que, 
per les característiques del subsol, la precarietat estructural de la calçada i el tonatge 
dels vehicles, existeixen sectors en risc real de sinistre, tan del ferm com de les cases. 
- Atès que queda provat per aquest informe que el patrimoni particular dels veïns es veu 
afectat pels desperfectes causats per les vibracions d’aquest trànsit pesant, sobre tot les 
cases més properes a la via i les construccions més antigues que no s’havien edificat 
d’acord a un escenari que llavors no existia. 
- Atès que el trànsit de vehicles no para de créixer i que dels 40.000/dia actuals que 
travessen Olot, la meitat ho fa pel nostre tram, essent un 18% d’alt tonatge i més d’un 
centenar relatiu a animals vius, i es pot veure fàcilment augmentat per la bona salut de 
sectors com l’alimentari: durant la pandèmia, Catalunya ha incrementat les exportacions 
agroalimentàries més d’un 9% amb el sector de carn i embotits al capdavant (2.194,43 
M€). 
- Atesa la preocupació fonamentada de l’ampliació de l’escorxador, que significarà més 
producció i per tant més demanda d’animals vius, i si no s’hi posen mesures, més 
camions. 
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- Atès que hi ha rutes alternatives possibles, per bé que més llargues i potser més 
cares, però amb totes les garanties infraestructurals per a cobrir els trajectes. 
- Atès que el suposat argument del benestar animal que marca escollir la ruta més curta 
i menys perjudicial pels animals, queda polvoritzat quan considerem les aturades i 
arrancades al nostre tram obligades pels 12 semàfors, 40 passos de vianants, 10 
rotondes, i els col·lapses freqüents, i el fet afegit que sovint en arribar a destí mantenen 
durant hores els vehicles carregats d’animals en un carrer urbà proper a la indústria, 
invalidant completament l’argument temporal. 
- Atès que aquests mateixos camions, quan ja han descarregat, no poden adduir el 
benestar animal perquè van buits i per tant podrien perfectament usar altres rutes no 
urbanes disponibles i, repetim, en millors condicions per al seu ús. 
- Atès que no entenem que el benestar animal -que com hem dit qüestionem en la 
nostra via- estigui per damunt del benestar de les persones. 
- Atès que s’utilitza majoritàriament el tram de l’Avinguda de Sant Jordi per fer el 
recorregut dels vehicles de transports públic de línies interurbanes (TEISA), sumant més 
de 300 trajectes/dia inclosos els logístics a cotxeres, amb autocars molt contaminants. 
 - Atès que des de diferents partits s’intenten implementar plans de mobilitat com 
bicicarrils o carrers peatonals que prioritzen altres zones de la ciutat, sense tenir en 
compte que Olot no té a penes carrers “hàbils” i que qualsevol canvi en l’actual xarxa 
acabarà provocant com sempre la desviació del trànsit intern cap al nostra tram. 
- Atès que no entenem ser sempre els únics que suportem els inconvenients de la 
situació, quan no n’hem estat els causants ni en som beneficiaris, i que seria de justícia 
compartir-los. 
- Atès que totes i tots els olotins portem 30 anys esperant una veritable solució, i en el 
millor dels casos ens en queden 5 més abans no es posi en funcionament la Variant 
d’Olot. 
- Atès que l’Ajuntament d’Olot està per protegir als seus ciutadans, posant la nostra 
salut per davant de qualsevol altre interès, i que aquesta es veu afectada pels intensos 
sorolls, vibracions, contaminació, danys materials, perill d’atropellaments, etc. 
- I per últim, i molt important, atès que per llei és potestat de l’Ajuntament d’Olot i de cap 
altra administració decidir quin és el trànsit que pot o no pot travessar el nucli urbà de la 
ciutat. 
 

• Presentem la següent MOCIÓ PERQUÈ L’AJUNTAMENT D’OLOT DECRETI 
RESTRICCIONS DE PAS DE VEHICLES PESANTS 

 
> Restricció del pas de camions de més de 9 tones pel nucli urbà (exceptuant l’accés 
des de la carretera al punt de destí en un radi màxim d’1 kilòmetre), en horari nocturn de 
22 a 8h, en caps de setmana de 22h de divendres a 8h de dilluns, i en festius des de les 
22h de la vigília a les 8h del primer dia laborable immediat.  
Aquesta restricció inclou els vehicles de transport d’animals vius, que a més haurien de 
tenir restringit permanentment el seu pas per via urbana un cop han descarregat i van 
buits. 
 
Així mateix, instem a l’Ajuntament d’Olot: 
- A donar instruccions a la seva Policia Municipal de realitzar un control sistemàtic de la 
velocitat dels vehicles per l’Avinguda de Sant Jordi i carrer de Zamenhoff, donat el 
comportament il·legal i incívic de molts conductors, especialment a les nits.  
- A vehicular, directament o a través del Consell Comarcal, la petició a tots els 
ajuntaments de la comarca d’adreçar una carta conjunta a la Generalitat de Catalunya 
(Departament de Territori i Sostenibilitat), en la qual se sol·liciti l’execució el més aviat 
possible del tram de la Variant d’Olot. En el mateix sentit, a vehicular una carta conjunta 
amb les signatures de les principals empreses de la comarca, en termes semblants i per 
idèntics motius. 
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- A sol·licitar a les empreses que replantegin els seus trajectes en la mesura de les 
seves possibilitats, evitant el pas per la nostra ciutat i escollint altres rutes abans no 
s’implementi la Variant d’Olot. Si el problema és de tots, cal que tots hi posem de la 
nostra part. 
- Per últim, a sol·licitar a l’empresa TEISA que consideri el canvi dels trajectes de mig i 
llarg recorregut per l’Avinguda de Sant Jordi, especialment els logístics d’anada i 
tornada a cotxeres. Així mateix, que consideri evitar l’avinguda sempre que sigui 
possible, especialment el tram més poblat i crític, el del vell Sant Cristòfor. Són milers 
de trajectes diaris de vehicles molt contaminants, quan segons promesa de l’alcalde que 
va obrir el carrer de Josep M. Folch i Torres, els veïns “podien estar tranquils perquè no 
n’hi havia de passar cap”. 
 
Esteu aquí per a protegir-nos. No anem contra ningú, sinó a favor de solucions 
raonables. Després de tres dècades d’aguantar, la Garrotxa sencera ens deu aquest 
gest de solidaritat. És l’hora de fer força plegats per escurçar el temps d’espera de la 
Variant d’Olot, i mentrestant, de trobar maneres de compartir un problema que ens 
implica a tots. Moltes gràcies. 
 
 
Intervé la Sr. Duaita. Hem decidit fer presentar aquesta moció en el Ple, degut als 
greuges constants sobre la nostra salut, sobre la qualitat de vida, al patrimoni que 
afecten els veïns que anomenem no és un vial. S'ha escaigut justament en un ple on 
s'han tractat pressupostos i on s’ ha parlat de mobilitat, d'economia i de sostenibilitat.  
Nosaltres justament estem afectats per aquests tres punts i no hem estat esmentats en 
cap moment, ni tampoc la nostra problemàtica. Som part de la mobilitat perquè moltes 
de les coses que vostès han planejat passen pel nostre tram. 
 
Tot seguit llegeix el text de la moció. 
 
Intervé el Sr. Riera. En el tema de l’Avinguda Sant Jordi s’ha fet una mala previsió 
perquè s’ha pretès que fes funció de vial i posteriorment una mala gestió dels governs 
socio-vergents. Es va plantejar un túnel de Bracons sense tenir en compte les 
conseqüències que això suposava. Tenim dos problemes: un primer que  l’avinguda 
Sant Jordi fa la funció d’unió de l'eix Vic-Olot- Figueres. Perquè els camions fan servir 
aquest túnel per estalviar-se l’autopista i això ha augmentat de forma considerable. I 
un segon pel que fa a la complexitat i dificultat de mobilitat interna de la nostra ciutat. 
Agreujat a un pas de camions pel fet d’una ampliació d’un escorxador ubicat en una 
zona urbana.  Per tant, el moment que es fa el túnel de Bracons s'havia de planificar la 
totalitat de l'obra. Per un altre costat, de l’Ajuntament no s’ha sabut desenvolupar 
propostes de millora en la mobilitat contemplades en el POUM. La nostra postura és a 
favor de les mobilitzacions de la plataforma però alhora hem estat sincers  dient que 
només amb la implicació de l’Ajuntament no és suficient. Cal una implicació dels 
governs de la Generalitat i l’Estat Espanyol. A nivell de mobilitat interna, cal treballar 
molt és en aquest sentit. Millorant la xarxa de carrils bici, més camins per anar  a peu, 
potenciar el transport públic, l’ús dels patinets elèctrics, etc. Entrant els punts de la 
moció. Estem a favor de les restriccions de camions en cap de setmana. Entenem la 
idea d’alliberar el peatge de l’AP7 i els camions han de passar per allà. S'hauria de 
poder estudiar un canvi de mobilitat de la Teisa. Però no estem d’acord  amb el punt 
de fer la variant d’Olot com abans millor, perquè penja de més d’un traçat i fins que no 
hi hagi un traçat total és molt complicat. I això sembla que s’allargarà en el temps. 
Per tant, cal de forma imminent un Pla de la  modificació de la mobilitat interna de la 
ciutat. 
 
Intervé el Sr. Guix. Compartim totalment la diagnosi que fa la plataforma. Darrerament 
hem participat aportant propostes per pacificar el trànsit en aquesta ciutat. Algunes 
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s’ha pogut portar a terme i d’altres no s’han pogut realitzar per no haver-hi pressupost. 
Tampoc veiem avui en el pressupost que hi hagi partides en el sentit d’aquestes 
propostes. El tema de canviar la mobilitat de la Teisa es podria posar sobre la taula. 
També reclamem aquest Pla de mobilitat que millori la circulació. Pel que fa la variant, 
reclamem als partits amb responsabilitat política que aportin projecte i diners per 
desencallar aquesta variant.  No compartim les propostes concretes com tancar el 
trànsit de camions de les 22h a les 8h perquè seria afogar l’economia de la Comarca. 
 
Intervé la Sra. Barnadas.  Pensem que és una moció oportuna i els veïns de l’av. Sant 
Jordi té dret a la salut mental, social, emocional i física. Ens trobem en un cas de 
manca en aquestes vessants de salut provocats per un volum de trànsit que d’alguna 
manera s’ha de poder regular. Els polítics hem de retre comptes i volem que es facin 
efectives algunes de les afirmacions que feia l’equip de govern i vull citar una noticia 
retransmesa el 17 de maig de 2019 als mitjans de comunicació que deia : “ la 
Generalitat es planteja prohibir el pas d'alguns tipus de camions per l'avinguda de Sant 
Jordi d'Olot. Segons ha declarat aquest divendres el secretari d'Infraestructures i 
Mobilitat de la Generalitat Isidre Gavín qui ha afirmat que es tracta d'un plantejament 
compartit amb l'Ajuntament d'Olot. Segons fonts del consistori consultades el secretari 
s'estaria referint a camions internacionals de llarg recorregut una mesura que ajudaria 
a reduir el nombre d'aquests tipus de vehicles en una via que s'utilitza de variant 
mentre no es construeixi la variant d'Olot”. Actualment s’estan fent petites accions com 
per exemple: col·locació d'arbrat i controls de velocitat. Però són petites mesures que 
en comptes de ser accions principals haurien d’anar acompanyades per la mesura real 
de prohibir el pas de camions tal i com demana la plataforma veïnal. Llavors sí que 
aconseguiríem millorar la qualitat de vida. Per tant, el que no pot ser és que prometem 
regular pagar camions i al cap d'un any i mig ens n’oblidem. Perquè tot allò que afecta 
l'avinguda Sant Jordi, acaba afectant a la ciutat d'Olot. Els demanem que per respecte 
a la salut d'aquests veïns facin el que estigui a la seva mà per fer real una de les 
apostes proposaven en plena campanya electoral. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La ciutat s’ha trobat amb una herència d’un problema no resolt i 
d’una mala planificació en l’obertura d’una carretera important que ha augmentat el 
trànsit. La Generalitat no té en aquest moment una carretera que connecti per fora de 
la ciutat i utilitza els carrers d'Olot per fer la funció inapropiada i que provoca aquestes 
molèsties als veïns. Mentrestant s’ha de dissenyar d’una vegada per totes el 
recorregut per on ha de passar aquesta variant, mitjançant un projecte constructiu en 
els tres trams. Un primer de la Vall d’en Bas-Les Preses, un segon tram central que ja 
està el projecte constructiu definitivament aprovat. I finalment aquest tram nord que li 
corresponia resoldre l'Estat i que finalment el meu antecessor l'alcalde Coromines va 
aconseguir junt amb el conseller de Política Territorial i Obres Públiques que ens 
traspassessin la responsabilitat. Actualment aquest tram nord està en Estudi d'Impacte 
Ambiental i l'estudi informatiu. Una vegada s'hagi aprovat definitivament i s'hagin resolt 
les al·legacions s'haurà d'encarregar un constructiu que esperem que comenci ben 
aviat i ja tindrem tot el disseny de la part del terme municipal d'Olot. Sabem que la 
inversió que sortirà per aquesta execució serà molt cara i haurem de tenir unes formes 
de pressió cap a la Generalitat perquè tiri endavant. Durant aquest període, hem 
intentat atendre la majoria demandes dintre les nostres possibilitats. L’any passat vam 
fer l’asfaltatge sonor-reductor i actualment tenim sobre la taula la prova pilot de barrera 
verda, el radar que té una despesa de 90.000€ i també haurem de fer l’eixamplament 
de les voreres del pont del c. Zamenhoff. Probablement hi ha més accions i alguns 
dels punts que apareixen en la moció obren nous camins de parlar amb la Teisa i 
parlar amb determinades empreses. Amb això estem absolutament oberts i us 
acompanyarem. Però no podem votar a favor de la moció perquè com equip de govern 
no ens podem responsabilitzar que aprovant avui la moció l’hi podem donar 
compliment. Primerament, perquè per exemple tancar el trànsit des de les 22h a les 8h 
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del matí, tindria un impacte amb l’econòmica de la comarca. En quan la citació de la 
Sra. Barnadas, el que va dir el Sr. Gavin s’està executant des de fa molt de temps. I 
això és tenir un desconeixement total amb el que ha dit. Perquè comerç internacional 
per l’av. Sant Jordi no en passen. Els únics camions passen són els descarreguen a la 
Garrotxa o a Osona. Si veiem un camió internacional és perquè està carregant i 
descarregant a la Comarca. Això ho hem vigilat amb la nostra pròpia policia. No em 
vingui a fer un retret que jo en campanya electoral vaig fer una cosa que no han fet 
perquè reduint el transport internacional aquest que fa referència no canviarem 
absolutament res. Li retorno que s'informi més bé i busqui el decret de restriccions al 
trànsit que el trobarà a la pàgina del Departament d'Interior i veurà que aquestes 
restriccions ja existeixen. Per altra banda, l’escorxador no s’amplia perquè no té el 
permís corresponent de l’Agència Catalan de l’Aigua. S’està fent una sala de desfer 
situada a l’av. Gaudí a Sant Roc i per tant suposarà una descarrega de transport intern 
de la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Duaita. Per nosaltres és un moment històric poder participar en aquest 
Ple i fer un argumentari de la nostra problemàtica. A la CUP, dir-los que a la vida hi ha 
les coses que desitgem i per altra banda les coses que els escenaris ens planten el 
davant i nosaltres no volem. Que les utopies no ens condemnin a seguir vivint en 
aquesta distopia. Perquè nosaltres estem vivint una distòpia des de fa molt de temps. 
A part de Barcons tenim un escenari que és el Comarcal amb milers d’empreses a una 
banda i altra,  amb un únic eix per passar que és l’Av. Sant Jordi. És una condemna 
que només ens en pot salvar la variant d’Olot. Hem  presentat una proposta de mínims 
però el nostre horitzó és la variant d’Olot. Al PSC li agreixo l’empatia però ens hagués 
agrada que hagués desembocat en un vot favorable. Aquesta hauria estat la millor 
manera de ser empàtic. Pel que fa la Teisa,  és un tema bàsic perquè sense pretendre 
ser-ho, és un dels problema que tenim. L’argument de l’economia comarcal fa trenta 
anys que es posa sobre de la taula, però hem de ser nosaltres els garants d’aquesta 
economia Comarcal. Per nosaltres la salut és molt important. Un 66,89% del sector 
carni és el porcí i un 7,415% en volum i tot això passa pel nostre carrer. Estem fent un 
servei per la ciutat des de fa molts anys i no el volem fer més. I la resta de la ciutat, 
que no som iguals? Agraïm el vot favorable d’ERC  perquè per nosaltres significa molt. 
No estem dient cap desori, sabem que anem en contra de poders fàctics i que el que 
volem no és fàcil. Però estem fent a poc a poc amb encert i foradant una part 
enquistada que sempre prioritza el mateix i no són les persones. Sabíem que aquesta 
moció no tiraria endavant però hem decidit presentar-la per visibilitzar aquest 
problema. Perquè l’hem suportat d’una manera il·lògica i injusta. Els convido a seguir 
rumiant junts i mentrestant nosaltres seguirem lluitant per aquests restriccions perquè 
creiem que estem en la caua justa. 
 
Intervé el Sr. Riera. Per mi la utopia no és el camí sinó l’objectiu. S’han de procurar fer 
les coses ben fetes i seguint el seu tempo. Per altra banda seria també utòpic 
destrossar el territori i malmetre la situació dels veïns del barri de l’Hostal del Sol. Seria 
injust col·lectivament que per esmenar un error de fa molt de temps ara córrer. Fins 
que no hi hagi un consens entre totes les administracions és complicat. 
 
Intervé el Sr. Guix. En aquest moments hi ha dos partits que tenen responsabilitats de 
govern i són ells els que han de desencallar la variant d’Olot.  Recordar a ERC vist el 
seu positiu i les ganes de desencallar la situació que el conseller d’Economia és del 
seu partit. Per tant hauria intentar posar en el pressupost partides pressupostaries en 
aquest sentit. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació es desestima amb 11 vots en contra (11 JxCAT), 5vots 
a favor (5 ERC) i 5 abstencions (3 PSC i 2 CUP). 
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17.1. - MOCIÓ DEL CLUB ATLÈTIC OLOT, L’ ASSOCIACIÓ DE VEINS DE SANT 
MIQUEL  I LES TRIES-ALBA ROSA PER LA RECUPERACIÓ DE LES 

INSTAL·LACIONS DEL CAMP MUNICIPAL DE LES MATES. 
 
Núm. de referència : X2020036717     
Núm. expedient: SG022020000022 

 
L’any 1972 es funda a Olot, el Club Atlètic Olot. Després de jugar uns anys a l’antic 
camp de l’estació, trasllada la seva seu social al camp de les Mates al barri de  les 
tries. Al llarg dels 48 anys d’història, el club ha passat com tots els clubs i entitats 
per molts alts i baixos, però sempre hem mantingut l’esforç, la il·lusió i la dedicació a 
la formació i educació de joves esportistes, tant en l’àmbit esportiu com en l’àmbit 
humà. 

 

Fa uns 10 anys, el primer equip del club va haver de deixar el seu camp habitual 
d’entrenament i de partits, el camp de les Mates, per instal·lar-se als camps del 
Morrot, fruit d’un acord entre la antiga Junta i l’equip de govern d’aleshores i degut a 
la davallada del nombre d’equips de l’entitat per l’estat impracticable del terreny de 
joc, ja que quan hi havia projectes per la renovació d’altres camps de la ciutat, el 
camp de els Mates sempre va ser l’oblidat, no obstant això el futbol 7 hi va jugar fins 
l’any 2016. Un dels altres motius perquè el club es va veure obligat a marxar era per 
l’ampliació del parc de Bombers de la ciutat d’Olot i la construcció d’una vorera a 
l’altra banda del camp, dues actuacions que es van desestimar de fer un cop el club 
ja era fora. Només recordar que el parc de bombers es va traslladar al costat de 
l’Estadi Municipal. 

 
Aquest traumàtic trasllat comportava que el primer equip havia d’entrenar a l’antic 
camp de terra que hi havia a les instal·lacions del morrot que es trobava en estat 
similar o pitjor al camp de les Mates, i només la última mitja hora final podia disposar 
de mig camp en el camp d’herba artificial. Compartir camp amb altres clubs suposa 
que apareguin tensions entre clubs per falta d’espai i poca capacitat de reacció, com 
per exemple poder recuperar partits aplaçats o recuperar entrenaments degut a 
l’alta capacitat d’ocupació que hi ha als camps actuals. No obstant això, nosaltres no 
ens desanimem i la nova junta segueix i seguirà implicada amb uns valors que fan 
de l’Atlètic Olot quelcom més que un simple equip de futbol. 

 
La vinculació amb els barris de Sant Miquel i les Tries creix, i la junta entra a formar 
part del consell del barri, a més a més, el club s’adscriu als Objectius de 
Desenvolupament Sostenible de la O.N.U. (un dels primers clubs de Catalunya en 
fer- ho), i garanteix l’accés a una dieta sana i nutritiva als seus esportistes 
subministrant berenars a l’inici dels entrenaments, quan no hi havia la Covid – 19. 
També signem convenis amb el Consorci Acció Social de la Garrotxa i amb l’Espai 
Larai per garantir que cap infant es quedi sense poder practicar el futbol per motius 
econòmics. També el club té una estreta col·laboració amb les fundacions SUARA i 
CEPAIM. El club organitza trobades, dinars, calçotades, i diferents activitats que 
donen continuïtat al projecte de convivència i integració multicultural que suposa ja 
de per si formar part d’un club amb membres tant diversos. 

 
Com a resultat de tots aquests acords i pel funcionament actual del club, l’entitat ha 
passat en 3 anys de tenir un sol equip on hi havia 16 jugadors a tenir 4 equips, 
sènior, juvenil, benjamí i escoleta, que suposa més de una seixantena d’esportistes, 
i falta per sumar a les famílies que segueixen els seus fills. A més a més el club 
treballa per integrar dos equips de veterans, que aquesta temporada es pot convertir 
en una realitat i suposaria tenir quasi bé un centenar d’esportistes al club. 
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Dins del futbol base del club hi trobem la presència de nenes que volen i tenen 
ganes jugar a futbol i com a conseqüència també es treballa amb l’objectiu de que 
club a curt/mitjà termini pugui formar i dur a terme el projecte de tenir el primer equip 
femení de futbol de la nostra humil però ja dilatada història, una mostra més dels 
valors integrats del club i el seu compromís cap a la igualtat de totes les persones 
independentment del seu sexe, procedència, cultura o religió. 

 

El fet de mantenir un club integrat als Barris de Sant Miquel i les Tries lluny 
d’aquests dos barris, comporta diversos greuges que dificulten la tasca social que es 
porta a terme, ja que aquells nens que no disposen de vehicles i/o pares, mares, 
avís o acompanyants que els puguin anar a buscar han d’anar i tornar de casa seva, 
moltes de les vegades, de nit i lluny del barri on viuen i d’on pertany el club. A més a 
més cal sumar la dificultat per generar ingressos, ja que no se’ns permet posar 
publicitat fixa al camp ni poder gestionar el bar, que és una font d’ingressos 
important i d’on la majoria de clubs aconsegueixen els diners i recursos per tirar 
endavant, i a més a més se’ns cobra per fer ús de les instal·lacions dels camps del 
Morrot. El greuge comparatiu amb altres clubs i barris és inevitable, ja que tots els 
camps de futbol estan situats en els barris de Morrot, Mas Baix, Pla de dalt, Sant 
Roc i això ens porta també a un  problema de mobilitat. 

 

Recentment, la recuperació del camp de les Mates, fou la opció més recolzada al 
PIAM de Sant Miquel, fet demostra la vinculació del club amb el barri i que pel barri 
la recuperació del camp, que ara es troba abandonat i mal cuidat, és una prioritat. 
La recuperació de les instal·lacions, és important per als veïns i veïnes, i podria anar 
acompanyada d’una pacificació d’una zona situada enmig d’un polígon industrial, 
rodejant el camp d’espais verds, on aconseguiríem un important pulmó en una zona 
industrialitzada, però on encara hi tenim molts pisos i cases. 

 
La recuperació del camp de les Mates no és només per motius esportius, sinó que 
pot ser un projecte per tornar a donar valor a una zona que ha estat degradada a 
causa de les gestions de les administracions. El camp de futbol de les Mates ha de 
ser un punt de retrobament pels veïns i que ofereixi serveis i moviment al barri. 
Volem que les Mates sigui un espai de convivència, de valors, hàbits saludables i de 
respecte cap a qualsevol persona independent del seu sexe, orientació sexual, 
religió o color de la pell. 

 
Creiem doncs important, que una ciutat Educadora, ha d’invertir en un club amb 
grans valors socials, educatius i de pertinença a un barri tant diversificat com és el 
nostre, i per això demanem al Ple que ratifiqui els següents acords: 

 
1. La recuperació del camp municipal de les mates i el seu entorn amb un 

projecte acordat amb els veïns i veïnes de la zona i el Club Atlètic Olot. 
2. El ferm compromís que al 2022 l’Atlètic Olot pugui celebrar el 50 aniversari 

en unes instal·lacions pròpies i dignes. 
3. Compromís de l’ajuntament amb el manteniment i dinamització de l’espai per 

tal que aquest resti sempre obert als veïns i veïnes, i que aquests en puguin 
gaudir fent-ne un us adequat. 

 
 
 

Intervé el Sr. Servando i llegeix el contingut de la Moció. 
 
Intervé el Sra. Roca. Estem totalment d’acord amb els tres punts de la moció i que 
portàvem dins el nostre programa electoral. Un és obrir un procés participatiu al barri 
de les Tries per decidir què fer amb l’antic parc de Bombers i al Camp Municipal de les 
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Mates. Així com també identificar els espais buits d’aquesta zona, fer propostes 
esportives per vehicular el barri, treballar  conjuntament amb la resta d’entitats 
esportives d’Olot per aprofitar l’espai. Com Ajuntament heu estat capaços d’aconseguir 
recursos econòmics pels camps del Morrot, aportar milers d’euros a la Unió Esportiva 
Olot, s’ha renovat dues vegades l’herba de Sant Pere Màrtir, etc. per què no tenim 
aquesta solidaritat en aquí. Un equipament que faria barri i donaria un espai de lleure 
per practicar esport a la zona de les Tries i la Canya. També serviria per 
descongestionar la pista del Parc de Miquel Martí i Pol. Seria hora de revertir alguna 
inversió del pressupost i crear un pulmó en aquella zona. 
 
 
Intervé el Sr. Guix. Considerem que l’esport de base és molt important i sempre hem 
votat favorablement a les inversions que implicaven això. Però la ciutat té una 
planificació esportiva, es van fer uns pavellons nous, es va fer la zona del Morrot i 
s’han anat realitzat inversions al llarg d’aquests anys. Ara potser dins el context 
esportiu tocarien altres prioritats. En tot cas, un barri que té un PIAM i on té un 
desenvolupament on les propostes passen pel Consell de barris, entenem si aquests 
juntament amb les entitats estant d’acord a tirar endavant aquesta estructura 
benvinguda sigui. Per tant, si aquesta acció passés pel PIAM votaríem a favor. 
 
Intervé la Sra. Gamouchi. La proposta de recuperació del camp de les Mates que va 
sorgir en el Consell de barris i és una prioritat. Això és un indicador que hem d’escoltar 
la veu de la ciutadania. Pensem que com d’altres clubs necessita d’unes instal·lacions 
com cal. No però més enllà d'unes instal·lacions esportives cal un projecte social per 
tornar a donar valor a una zona molt degradada a causa de les gestions de les 
administracions. Una ciutat educadora ha d’invertir en un club amb grans valors 
socials, educatius i de pertinença. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Aquesta setmana hem tingut l’oportunitat de trucar-nos i parlar 
de molt aspectes d’aquesta moció. Ens hauria agradat poder assentar-nos en una 
taula de treball i avui fer un pas endavant cap a la recuperació de la zona esportiva de 
les Mates, perquè també és un projecte que ens il·lusiona. Malauradament en aquesta 
ocasió no ha estat així, s’ha intentat i es seguirà intentant. En la moció d’avui, 
presenten en el seu preàmbul i en alguns dels acords uns compromisos que per 
responsabilitat com equip de govern no podem compartir. Per exemple no és cert que 
la majoria de clubs tenen capacitat de gestionar les seves instal·lacions. Perquè la 
gran majoria estan en instal·lacions esportives municipals. Hi ha continguts de la 
moció que no expressen la realitat de la nostra ciutat. Ens els últims 10 anys, aquest 
consistori ha realitzat esforços importants en la millora de les instal·lacions esportives 
municipals i precisament s’han concentrar en camps de futbol municipal. Per exemple 
es va fer  la renovació del camp de futbol municipal de Sant Roc amb una aportació de 
228.000€ només en la instal·lació de la gespa artificial. Més endavant es fa fer una 
actuació similar al camp de futbol municipal Pic del Bac. El cost només per substituir la 
gespa va ser de 239.600€. Els estic posant exemples d’actuacions que s’ha realitzat 
amb el cost només de la substitució de la gespa, perquè vegin la dimensió del projecte 
que avui es proposa. Avui, estem parlant d'un projecte que va molt més enllà, perquè 
implica la recuperació d'una zona esportiva i del seu entorn. Però cal afegir també les 
obres de vestidors, urbanització de l'entorn i d’un conjunt d'actuacions indispensables 
per a la recuperació d'aquesta zona esportiva que un cop fetes les primers valoracions 
creiem que suposaria uns 500.000€. El fet que avui no puguem donar suport a aquesta 
moció en cap cas vol dir que no estiguem a favor de la recuperació de la zona 
esportiva de les Mates. És un projecte que ens hi hem compromès i a dia d’avui ens hi 
mantenim. També a dia d’avui tenim el compromís de tirar endavant altres 
equipaments esportius importants per a la nostra ciutat com són per exemple un nou 
pavelló per a la gimnàstica artística que és una reclamació que fa molt de temps que 
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tenim sobre la taula i també la renovació del paviment del pavelló poliesportiu, inclòs 
altres projectes d’instal·lacions esportives més urbanes. Evidentment ens agradaria 
fer-ho tot però els recursos són finits i donada la incertesa actuals es responsables 
polítics hem de prioritzar les inversions. Això en cap cas vol dir que no puguem 
avançar en el projecte de recuperació de la zona esportiva de Les Mates o en 
qualsevol altre projecte que he esmentat. Per altra banda,  un dels motius importants 
per tirar endavant aquestes inversions és el fet que es troba al costat d'un centre 
educatiu públic d'aquesta ciutat i que podria fer-ne ús durant el seu horari lectiu. Per 
tant, estaríem parlant d’un projecte que va més enllà de l'activitat esportiva que pugui 
desenvolupar un club esportiu en aquest cas un club de futbol. 
El nostre grup creiem que el punt de trobada d'aquest projecte i on ens agradaria que 
avancés és  en el Consell de barri, i no a través d'aquesta moció. Allà hi participen no 
només les entitats que representeu sinó moltes altres d’importants pel teixit associatiu i 
veïnal d'aquests dos barris. Aquest Consell de barris va acordar iniciar un procés 
participatiu per definir els usos i prioritats per repensar tres espais molts importants per 
aquest sector com són: la zona esportiva Sant Miquel, la plaça de Sant Miquel i la 
zona esportiva de les Mates. No seria avui encertat adoptar avui uns compromisos 
passant per sobre del Consell de barri. Aquest procés de participació s’ha de celebrar 
pròximament.  El nostre compromís és que aquest projecte pugui avançar agafat de la 
mà del Consell de barri i dels veïns i veïnes del barri de Sant Miquel i de les Tries. 
Entrant en la moció, estem d’acord amb el primer acord. Encara hi estaríem més si es 
recollís que la recuperació  de la zona esportiva de les mates i del seu entorn serà un 
projecte acordat amb el Consell de barri. Encara més si emmarqués que es faria en el 
marc del PIAM de Sant Miquel i de les Tries.  Per altra banda, els dos acords següents 
per responsabilitat no els podem recolzar. Una moció no pot servir per imposar un 
calendari d'actuacions com el que proposen. Tampoc en cap cas una instal·lació 
municipal podrà ser pròpia i per tant propietat d'una entitat privada. I per últim, m’ha 
sorprès perquè en les converses que havíem mantingut fins ara se’ns demanava ser 
protagonistes en la gestió i explotació d’aquestes instal·lacions, però per contra avui 
se’ns porta una proposta amb un model de gestió diferent, com tenen altres 
equipaments de la ciutat com pot ser el camp de futbol Sant Roc o del camp de futbol 
Pic del Bac. Per aquest motiu no serien bo avui aprovar un acord que arribat el 
moment en què s'hagués de materialitzar, entenem que ens demanarien vostès 
mateixos ser protagonistes en la gestió.  
 
Intervé la Sra. Roca. El Sr. Sellabona ens ha parlat d’un macro projecte de 500.000€ 
En aquest cas l’At. Olot no està demanant això. Simplement demana un camp de 
futbol on poder jugar i sentir-se’l seu. Unes instal·lacions pròpies de sentiment. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Per tirar endavant el projecte de recuperació de la zona 
esportiva de les Mates, no només es tracta de col·locar una gespa artificial. Hi ha una 
sèrie d’actuacions que han de complir unes normatives. No farem unes instal·lacions 
que no siguin dignes perquè la mateixa moció ho recull. Em sorprèn amb la defensa 
que fan sempre dels processos participatius i que ens hem emplaçat a debatre en un 
consell de barri que té programat un procés participatiu on un dels punts és 
precisament parlar de quins usos donaran aquests tres espais. I voleu donar per fet 
que l'ús que decidirà el consell de barri serà aquest? No cal que fem perdre el tema als 
veïns al Consell de Barri decidint una cosa que nosaltres ja hem decidit aquí. 
Per això he parlat en tot moment que ha de ser sempre de la mà del Consell de Barri 
atenent els usos que ells vulguin donar i a les prioritats que ens vulguin marcar.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Voldria desitjar que pel 2022 la instal·lació de les Mates hagi 
avançat d'una manera decidida. Aquí hi ha un element clau que és una acció 
recollida dintre del PIAM i el 2022 tindrà una dotació de 300.000€. Esperem que els 
veïns hi creguin i puguem destinar una part dels diners en aquesta inversió i fer-ho 
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possible. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació es desestima amb 11 vots en contra (11 JxCAT) i 10 
vots a favor (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP). 
 
 

18.1.-MOCIÓ.- MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPALCUPEN SUPORT ALS METGES I 
METGESSES INTERNES RESIDENTSEN VAGA 

 
 

Intervé el Sr. Riera. Retirem la moció perquè el col·lectiu ha arribat a un acord i s’han 
vist millorada la seva situació davant d’un precarietat reiterada que pateixen uns sèrie 
de col·lectius de l’àmbit sanitari. Celebrem que les negociacions hagin arribat a bon 
port i ens solidaritzem amb la resta de col·lectiu que estan ara mateix situació de 
precarietat absoluta. Els Animem a seguir lluitant. 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 10 del vespre i per constància del que s’hi ha tractat i 
dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


