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ACTA NÚM.13 
SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA  DE 17 DESEMBRE 2020 

1A CONVOCATÒRIA 
 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia el dia 17 de desembre 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 
TELEMATICS 

 
 
Núm. de referència : X2020045178     
Núm. expedient: SG012020000051 

 
Atès el Decret Llei 7/2020 de 19 de març, de mesures urgents en matèria de 
contractació pública, de salut i gestió dels recursos sanitaris, de transparència, de 
transport públic i en matèria tributària i econòmica, que en la seva disposició addicional 
tercera habilita als ens locals quan concorrin situacions de força major o de greu risc 
col·lectiu, catàstrofe i calamitats públiques a celebrar les sessions dels seus òrgans 
col·legiats a distància, mitjançant la utilització de mitjans electrònics, si bé aquests 
mitjans han de garantir que no es produeixen interferències externes, la seguretat de 
les persones que hi participen, el manteniment del quòrum de constitució, la llibertat en 
la participació en els debats i deliberacions i el secret d’aquestes deliberacions. 
 
Atès l’article 8 bis) del Reglament Orgànic Municipal que regula el procediment de la 
celebració de les sessions telemàtiques. 
 
Atès la persistència de la crisi sanitària provocada per la Covid-19 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió del Ple de l’Ajuntament prevista pel dia 17 de desembre 
a les sis de la tarda se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin. 
  
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el decret de l’alcaldia de data 5 de 
juny de 2020 i l’article 8 bis) del ROM. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

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

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 19 de novembre de 
2020 

 
3. - DESPATX OFICIAL 

 
El Sr. Alcalde d’Olot Sr. Pep Berga dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot 
d’aquest mes de desembre, una sessió que continua essent telemàtica arran de la 
situació generada per la COVID.  
 
“Arribem a l’últim ple de l’any en una situació molt diferent a la que ens hauríem 
imaginat fa 12 mesos enrere” assegura l’alcalde, que afegeix que “estem a punt de 
tancar un 2020 que ha vingut marcat per la incertesa, la por, però també per la 
solidaritat i el compromís”. Per això, el Sr. Alcalde afirma que “m’agradaria aprofitar 
aquest moment per traslladar el condol a totes les famílies que han perdut alguna 
persona per la COVID ja que, malauradament, no vàrem poder fer l’acte de record a 
les víctimes que havíem previst per al passat mes d’agost”.  
 
Amb la finalització d’aquest any, el Sr. Alcalde destaca la feina feta per totes les 
persones que han estat i estan a primera fila, des de l’inici, de la pandèmia i els hi 
trasllada l’agraïment de la Corporació. També agraeix “el suport que totes les 
regidores i regidors en aquest any tan complicat i el fet de treballar conjuntament en 
molts temes però especialment en el Pla de Reactivació que ha posar en marxa 
mesures de reactivació social i també econòmiques per als sectors més afectats per la 
COVID”.  
 
“S’acosten dies complicats perquè les dades tornen a ser molt preocupants” anuncia 
l’Alcalde que fa una crida a la responsabilitat i a no abaixar la guàrdia davant la 
COVID.  
 
 
En l’apartat de felicitacions, el Sr. Alcalde proposa fer arribar el reconeixement del Ple 
a:  
 

- Cinc escoles pel treball en xarxa fet com a Escoles Verdes. Es tracta de 
l’Institut la Garrotxa, el Bosc de la Coma, l’Escola Pia, Volcà Bisaroques i la 
Bòbila de Les Preses juntament amb el Parc Natural de la Zona Volcànica de la 
Garrotxa, l’IME, la delegació garrotxina de la Institució Catalana d’Història 
Natural, el SIGMA i Serveis ambientals d’educació i turisme Tosca, que han 
tirat endavant un projecte de recuperació de la biodiversitat i l’hàbitat natural de 
la Moixina. 
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- També Escola Cor de Maria ha recollit un premi. En aquest cas han obtingut 
una distinció de la primera edició dels Premis del Pla Català d’Esport a 
l’Escola per la seva tasca i compromís amb la promoció de l’esport i l’activitat 
física als infants i adolescents del país. 
 

- Aquest dijous 17 de desembre, el setmanari La Comarca celebra els seus 40 
anys. Amb 2.053 números publicats cada dijous, s’ha convertit en el degà dels 
mitjans de comunicació de la Garrotxa.  
 

- També està de celebració la Galeria d’Art Les Voltes. Compleixen 50 anys 
dedicats al món de l’art olotí i català amb exposicions i amb inauguracions, a 
més d’actes culturals com presentacions, que han tingut com a escenari aquest 
local, situat al número 4 del carrer Sant Tomàs.  
 

- Aquest dimarts s’han donat a conèixer les estrelles de la Guia Michelin que 
han revalidat Les Cols (a les 2 estrelles n’hi ha afegit una de verda en una nova 
distinció que han creat des de la guia vermella) i també han mantingut la seva 
el restaurant Ca l’Enric.  

 
- Més reconeixements que hem conegut aquests dies. La revista Analytics 

Insight ha escollit una olotina com la dona més influent en l’àmbit de la 
tecnologia. Es tracta d’Anna Navarro, nascuda a Olot i actual vicepresidenta 
de NetApp, una empresa americana líder en l’emmagatzematge de dades.  
 

- Uns premis que encara no s’han concedit però dels que ja coneixem 
guanyadors són els Premis President Macià, que reconeixen les especials 
qualitats, mèrits o serveis prestats en l’àmbit del treball. Des de l’Ajuntament 
d’Olot s’han presentat 2 candidatures:  

• a la Medalla President Macià s’ha presentat la candidatura d’en Josep 
Maria Nogué i el restaurant B-crek. Una persona que sempre ha destacat 
per mostrar una gran sensibilitat social en el treball, treballant per fomentar 
la igualtat d’oportunitats, i la integració de col·lectius més desfavorits. Ha 
forjat una relació molt estreta amb el centre d’educació especial Joan XVII i 
la Fundació Integra, participant i col·laborant en moltes activitats com la 
creació del pessebre als seus establiments. 

• A la Placa President Macià s’ha presentat la candidatura de Manxa, una 
empresa que té molt en compte les persones que hi treballen, sempre 
oberts a acceptar joves en pràctiques o col·laborar amb ocupació, 
destacant la responsabilitat social empresarial i treballant per fomentar 
l’ocupació de qualitat. Ha col·laborat sempre de manera molt estreta amb 
l’àrea d’ocupació de l’ajuntament d’Olot, oferint-se com a centre de 
pràctiques per als usuaris que rebien formació o orientació, permetent la 
realització de pràctiques no laborals per a joves i adults. Això els ha permès 
conèixer llocs de treball determinats i poder adquirir competències i 
habilitats en el mon laboral, es tracta de col·lectius que no havien treballat 
mai. 

 
- I finalment, els Premis Arquitectura de les comarques gironines van 

guardonar l’obra d’Un parell d’Arquitectes amb Quim Domene a Can Sau en la 
categoria de Paisatges. També va fer una mencions especials ex aequo 
d’Habitatge per Casa grada, d’Arnau Estudi d’Arquitectura, i Una casa de 
poble, d’Atheleia Arquitectura. I en la categoria Interiors el jurat ha premiat 
Cafeteria Buttercup, del garrotxí Jordi Ginabreda.  

 
 

https://twitter.com/hashtag/Garrotxa?src=hashtag_click
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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. 
 
 
El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració 
del darrer Ple, el dia 19 de novembre. 

- de particulars: 5 
- d’entitats:  7 

 
Seguidament,  el Sr. Alcalde  dona compte de les ENTREVISTES amb diferents 
càrrecs de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer Ple ordinari, del 
passat 19 de novembre: 
 

- El dijous 19 de novembre va rebre, acompanyat del regidor de Promoció de la 
Ciutat, Estanis Vayreda i de la regidora d’empresa, Gemma Canalias, una 
delegació de l’Ajuntament de Martorell encapçalada per l’alcalde del municipi. 

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

- Aquest dijous dia 17, ha rebut la visita de la Consellera de Cultura, Hble. Sra. 
Àngels Ponsa. 

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

 

- El divendres 20 de novembre va fer entrega dels Premis 100% Emprenedors. 
Posteriorment va participar a l’Assemblea General de la Federació de Municipis 
de Catalunya.  
 

- El dilluns 23 de novembre va mantenir una reunió amb l’Associació de 
Comerciants d’Olot. La trobada, que es va fer de forma telemàtica, va comptar 
amb l’assistència del regidor de Promoció de la Ciutat, Estanis Vayreda i de la 
regidora d’Empresa, Gemma Canalias. 
 

- El dimarts 24 de novembre va presentar als mitjans de comunicació la nova 
figura que, a partir d’ara, identificarà els espectacles infantils d’Olot Cultura. Es 
tracta d’una Guilla, un personatge creat per la il·lustradora olotina Georgina 
Artigas.  Al vespre va presidir el Patronat de la Fundació Antic Hospital Sant 
Jaume. 
 

- El dimecres 25 de novembre va atendre als mitjans de comunicació amb l’inici 
dels tres dies de cribatges intensiu de la COVID a Olot. Al migdia, va assistir 
amb diferents representants del Consistori del minut de silenci i la lectura del 
manifest que va tenir lloc davant l’Ajuntament amb motiu del Dia Internacional 
per a l'eliminació de la violència envers les dones. 
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- El dijous 26 de novembre va assistir a la representació de l’espectacle “Àries de 
reservat” que es va fer en el marc del Festival El Petit Format al Teatre 
Principal. 

- Divendres 27 de novembre va visitar, acompanyat de la regidora de Comerç, 
Gemma Canalias, dues botigues de la ciutat que han obert recentment. Al 
vespre es va desplaçar a l’Orfeó on va gaudir de l’obra “El silenci dels Telers” 
que formava part del festival El Petit Format. 
 

- Dissabte 28 al Teatre Principal va seguir la representació de l’obra  “Ramon”, 
dins de la programació de El Petit Format. 
 

- Dilluns 30 de novembre va visitar a les germanes Clarisses de la Divina 
Providència, abans de la signatura davant notari de la cessió de l’edifici a la 
ciutat per part del Bisbat de Girona. A continuació a la Sala Gussinyé de 
l’Ajuntament d’Olot va atendre els mitjans conjuntament amb el Bisbe de 
Girona, Mn. Francesc Pardo.  
 

- Dimarts 1 de desembre va donar la benvinguda als participants del Debat de 
Turisme de les Comarques Gironines, que es va fer a la Saló de Sessions de 
l’Ajuntament d’Olot. Seguidament va participar acompanyat de la regidora 
d’Educació, Mariona Camps, de la Taula Mixta de Planificació que es va fer 
telemàticament. 
 

- Dimecres 2 de desembre va participar a roda de premsa de presentació de la 
programació cultural de gener a març de 2021. Seguidament es va reunir amb 
representants de la Plataforma No és un Vial en una de les trobades periòdica 
amb l’entitat. A la tarda va assistir a l’acte públic de presentació de la 
programació cultural per l’any 2021 que es va fer al Teatre Principal. 
 

- Dijous 3 de desembre va mantenir una reunió amb representants de diferents 
empreses que ofereixen activitats extraescolars. La trobada va comptar amb 
l’assistència de la regidora d’Empresa i Comerç, Gemma Canalias. 
 

- Divendres 5 de desembre va assistir a la reunió de seguiment de les obres 
d’Espai Crater que també va comptar amb l’assistència del regidor de Promoció 
de la Ciutat, Estanis Vayreda. Al vespre va mantenir una trobada amb els 
Escoltes, acompanyat de la regidora d’educació, Mariona Camps, i la regidora 
de Participació, Imma Muñoz.   

- Dissabte 5 de desembre va visitar les diferents seus on s’ubiquen els 
pessebres de la ciutat. 
 

- Diumenge 6 va assistir a la representació de l’obra  “Dotze homes sense pietat” 
que va tenir lloc a l’Orfeó Popular. 
 

- Dimarts 8 va presenciar l’obra “El crèdit” al Centre Catòlic.  
 

- Dimecres 9 de desembre va presentar amb els responsables del Centre Catòlic 
el campament i la cavalcada de Reis. Posteriorment va seguir la reunió 
setmanal del Gabinet Territorial de Coordinació d'Emergències per la Covid_19, 
a comarques gironines. A la tarda va presidir la Junta General del SIGMA, i a 
continuació, va prendre part de la Junta General del Consorci d’Acció Social de 
la Garrotxa.  
 

- Dijous 10 de desembre va assistir a la reunió de grups municipals. 
Posteriorment va presidir al Ple del Consell Escolar.  
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- Divendres 11 de desembre va assistir al Patronat de la Caritat i seguidament va 

presidir el Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors. 
 

- Dissabte 12 va presentar el llibre "La llanterna de Montmartre", la tercera 
novel.la de Salvador Verges a l’Orfeó Popular Olotí.  
 

- Dilluns 14 de desembre va participar a la reunió telemàtica  extraordinària de 
Comissió Permanent Innovac i, posteriorment, a l’Assemblea de l'Associació 
Catalana de Municipis. 
 

- Dimarts 15 de desembre va prendre part de la reunió setmanal del Gabinet 
Territorial de Coordinació d'Emergències per la Covid-19, a comarques 
gironines. A la tarda va assistir a la presentació del Pla per a la Inclusió Social 
d'Olot, que va tenir lloc a la Sala Torin.  

 
 
Intervé el Sr. Guix. Sumar-nos a l’agraïment a totes aquelles persones i entitats que 
han col·laborat perquè aquest any fos el menys traumàtic possible. Desitjar un millor 
any 2021 i que Olot continuï sent una ciutat de convivència, acollidora, de respecte i 
una ciutat educadora. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Sumar-nos a les felicitacions per tot aquest conjunt de premis 
a garrotxins i garrotxines. Una felicitació molt especial al personal sanitari en un any 
molt complicat. Des del personal d’atenció directa al pacient, a l’administratiu, al 
personal de neteja, a tota aquella gent que hi ha darrera dels centres d’atenció i que 
no veiem. També felicitar als professionals d’ensenyament en un curs incert i complex. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Agrair als responsables polítics i tècnics que fan que en 
aquests moments puguem estar atorgant de manera molt àgil, tots els ajuts 1.000 i 
3.000 per a totes les empreses que estan patint les conseqüències del COVID. 
En aquests moments tenim 191 sol·licituds d'ajut 1.000€ i 15 sol·licituds d’ajut 3.000€. 
En total són 206 ajudes i d’aquestes un 72% ja tenen l’informe positiu. Amb aquesta 
agilitat podria ser que algun pagament es fes abans del 10 de gener, data que estava 
previst i veient el nombre de sol·licituds presentades, tothom que compleixi els 
requisits podà rebre l’ajuda. 
 

4. – DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2020LDEC003361 al 2020LDEC003660.  
 
 
Intervé el Sr. Guix. D’acord amb el decret que s'adjudica el subministrament de 
geomalla als camps poliesportius Pla de Baix per evitar despreniments de talús. Hi ha 
algun problema important en aquests camps? Perquè aquesta obra és possible que 
encara estigui en garantia. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. S’ha produït un petit despreniment en un dels laterals del 
camp, darrera les banquetes. S’ha col·locat una malla en aquesta zona.  
 
Intervé el Sr. Granados. Ens poden donar algun detall de la situació que es troba 
l’immoble de la placa de Lliça on s’hi ha hagut d’actuar urgentment? 
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Intervé el Sr. Güell. Va haver-hi un despreniment de la façana frontal i es va precintar 
l'immoble per assegurar-lo. Des de la mort del propietari de l’immoble encara no s’ha 
acceptat l’herència. Llavors s’ha hagut de seguir un procediment judicial per poder 
repercutir el cost de les actuacions al futur beneficiari. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien dona més informació sobre l’aprovació de 
l’atorgament i pagament subvenció per a propietaris d'habitatges desocupats C. Alfons 
V, 7, 3r-1? Es tracte d’un sol domicili? 
 
Intervé la Secretaria. Es tractaria d’una subvenció (Ajut6000) a un propietari per poder 
finançar les obres d’arranjament de l’habitatge per després posar-lo a la borsa 
d’habitatge social de l’Ajuntament. 
 

 
5. - JUNTA DE GOVERN 

 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
 
6.1. - PROPOSANT L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 
DE L'ORGANISME AUTÒNOM, INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ I JOVENTUT 
D'OLOT, AIXÍ COM LA SUBROGACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN TOTS ELS SEUS 

DRETS I DEURES 
 
Núm. de referència : X2020024940     
Núm. expedient: SG082020000004 

 
L’Institut Municipal d’Educació i Joventut (IMEJO) és un organisme autònom de 
l’Ajuntament d’Olot, que té personalitat jurídica pròpia i autonomia financera i funcional, 
llevat de les facultats d’intervenció i tutela que la Llei reserva a l’Ajuntament. 
 
L’objecte d’aquest Institut és la gestió de tots els serveis relacionats amb l’educació i 
joventut amb les especificacions contingudes en l’article 2n dels seus Estatuts. 
 
Atès l’informe justificatiu de la conveniència i oportunitat de modificar el sistema de 
gestió i en especial per ajustar-se a la normativa de control intern i control financer dels 
ens locals i fonamentant-se amb els principis d’eficàcia i eficiència i també amb l’estudi 
de les repercussions econòmiques, comptables i procedimentals del manteniment del 
funcionament dels Organismes Autònoms, es proposa modificar el sistema de gestió 
en la prestació d’aquest serveis, passant a prestar-se en el si de la pròpia organització 
de l’ajuntament i procedint a la dissolució i liquidació dels Organismes Autònoms que 
en depenen.  
 
Atenent els Estatuts del propi Organisme, en especial el capítol VII “dissolució i 
liquidació” que preveu que: 
 
Article 35. L’institut Municipal d’Educació i joventut pot ser dissolt per acord del ple de 
la corporació quan es consideri convenient gestionar el servei per una altra modalitat 
diferent d’entre les previstes per la legislació vigent. 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2020 es va 
acordar la incoació de l’expedient per la dissolució i liquidació d’aquest Organisme, i es 
van recavar els següent informes per a la tramitació de l’expedient:  
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a) Memòria sobre el patrimoni 
b) Informe de la cap de recursos humans sobre el personal adscrit a l’organisme 

autònom 
c) Informe de la Secretària de la Corporació i la cap de recursos humans sobre la 

subrogació del personal de l’IMEJO i sobre les conseqüències laborals de la 
internalització a l’Ajuntament de les relacions laborals dels treballadors i 
treballadores de l’IMEJO per la seva dissolució  

d) Informe de la Secretària de l’OO.AA sobre la relació de contractes i convenis 
vigents de l’entitat 

e) Informe de l’Interventor sobre l’estat de drets i obligacions de l’entitat 
f) Informe de la Secretària de la Corporació sobre el procediment administratiu  

 
Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 23 de juliol de 2020 es va aprovar 
inicialment la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom, així com tots els 
documents que conformaven l’expedient, abans referenciats. 
 
En compliment de l’article 201 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals aprovat en el Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
i de l’article 85.1a. de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladors de les bases de règim local, 
l’acord d’aprovació inicial es va exposar al públic per un termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte al BOPG núm. 168, edicte 6166 de data 31 d’agost de 2020  i a la 
seu electrònica del propi Ajuntament 
 
Durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap escrit d’al·legacions i/o 
suggeriments. 
 
Atesa la normativa d’aplicació: 
 
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.  

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE. ORGANIZACION, 
FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

 
Atenent que es dona un dels motius d’extinció previstos en l’article 208 del ROAS:  
 
Els OO.AA s’extingeixen per acord del Ple quan es consideri convenient gestionar el 
servei per una altra modalitat diferent 
 
En tant que les formes de gestió dels serveis públics poden ser per gestió directa i per 
gestió indirecta. En tant que la gestió directa pot adoptar entre d’altres les formes de : 
gestió a través de la mateixa organització ordinària de l’ens local i la gestió mitjançant 
organisme autònom. Per tant, la proposta recull un canvi de sistema de gestió del 
servei públic d’EDUCACIÓ, d’Organisme  Autònom a gestió pel propi ens, en aquest 
cas la pròpia organització de l’Ajuntament.  
 
Atès l’article 36 dels Estatuts que regulen els efectes de la dissolució de l’organisme: 
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Article 36.- En dissoldre’s l’Institut, l’Ajuntament  d’Olot el succeeix universalment. 
El patrimoni de l’Institut reverteix a l’Ajuntament i el seu personal s’integra a la plantilla 
municipal amb el mateix règim jurídic que tingués a l’organisme autònom. 
 
 
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 canvi de sistema de gestió del servei d’Educació i Joventut de 
gestió directa mitjançant Organisme Autònom a prestació directa per  la pròpia 
organització de l’Ajuntament 
 
Segon.- APROVAR definitivament la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom 
Institut Municipal d’Educació i Joventut (IMEJO) 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT  P6712107I 

 
Tercer.- DECLARAR a l’Ajuntament  com a successor universal i procedir a la 
subrogació i absorció de tots els béns, drets i obligacions de l’Organisme Autònom. 
 
Quart.- Determinar que l’efectivitat d’aquest acord es fixa a data 1 de gener de 2021 
 
Cinquè.- Aprovar la relació de personal contractat per l’IMEJO afectat per la 
subrogació. 
 
Hi ha 70 treballadors afectats per la subrogació amb contracte fix o temporal, que en el 
cas dels temporals no tenen data de finalització anterior al dia 1 de gener de 2021, 
data prevista de la subrogació. 
 
En el llistat que consta en l’expedient hi ha relacionats tots els treballadors a subrogar, 
amb les seves dades personals, tipus de contracte i categoria, així com l’antiguitat que 
tenen reconeguda* a efectes únicament de percepció de triennis: 
 
Aquestes dades estan actualitzades en data 10 de desembre de 2020. En cas que 
abans de 31 de desembre de 2020 l’IMEJO hagués de realitzar algun contracte laboral 
amb data de finalització posterior a 31 de desembre de 2020, aquest també quedaria 
subrogat a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Entre els dies 1 i 7 de desembre de 2020 es va realitzar el tràmit de comunicació als 
representants dels treballadors de l’IMEJO i a tot el personal afectat. 
 
Sisè.- Aprovar la relació de contractes, concessions i convenis subscrits per l’Institut 
Municipal de Cultura vigents i declarar la subrogació amb les mateixes condicions a 
favor de l’Ajuntament, així com totes les subvencions i transferències corrents a favor 
d’aquest Organisme Autònom. 
 
Setè.- Aprovar la  relació de béns que figuren adscrits a nom de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut segons l’Inventari de béns de la Corporació i incorporar-los al 
domini públic o als bens patrimonials de l’ens local. Si els béns procedeixen d’una 
donació o fundació hauran de respectar la destinació que hagin previst els donants o 
fundadors. 
 
Vuitè.- Sol·licitar el canvi de número de compte a l’entitat bancària La Caixa 
 



Mod ACTS_DP06 

INSTITUT MUNICIPAL D’EDUCACIÓ I JOVENTUT D’OLOT (IMEJO) amb NIF: 

P6712107I 

Cte. núm.: ES55 2100 0008 2502 0068 2814 

que ha de passar a nom i NIF d’AJUNTAMENT D’OLOT, NIF: P1712100E conservant 

la mateixa numeració. 

Novè.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de la dissolució i liquidació de l’IMEJO al 

BOPGi, al tauler d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament i del propi Organisme 

Autònom i fer-ne una referència al DOGC 

Desè.-  Sol·licitar la baixa d’inscripció de l’O.A. IMEJO en el Registre dels ens locals 

de Catalunya depenent del Departament de Governació i relacions Institucionals de la 

Generalitat de Catalunya, a l’Agència Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social 

Onzè.- Donar de baixa al perfil del contractant i al portal de la transparència a l’IMEJO 

Dotzè.- Notificar el present acord la Ministeri d’Hisenda i a la Sindicatura de comptes 

de Catalunya als efectes de la sectorització dels ens locals i resta d’interessats. 

 

Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 5 

vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP). 

 
7.1. - PROPOSANT L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIÓ 
DE L'ORGANISME AUTÒNOM, INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D'OLOT, AIXÍ 

COM LA SUBROGACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN TOTS ELS SEUS DRETS I 
DEURES 

Núm. de referència : X2020024947     
Núm. expedient: SG082020000005 

 
L’Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO) és un organisme autònom de l’Ajuntament 
d’Olot, que té personalitat jurídica pròpia i autonomia financera i funcional, llevat de les 
facultats d’intervenció i tutela que la Llei reserva a l’Ajuntament. 
 
L’objecte d’aquest Institut és la gestió de tots els serveis relacionats amb la cultura 
amb les especificacions contingudes en l’article 2n dels seus Estatuts. 
 
Atès l’informe justificatiu de la conveniència i oportunitat de modificar el sistema de 
gestió i en especial per ajustar-se a la normativa de control intern i control financer dels 
ens locals i fonamentant-se amb els principis d’eficàcia i eficiència i també amb l’estudi 
de les repercussions econòmiques, comptables i procedimentals del manteniment del 
funcionament dels Organismes Autònoms, es proposa modificar el sistema de gestió 
en la prestació d’aquest serveis, passant a prestar-se en el si de la pròpia organització 
de l’ajuntament i procedint a la dissolució i liquidació dels Organismes Autònoms que 
en depenen.  
 
Atenent els Estatuts del propi Organisme, en especial el capítol VII “dissolució i 
liquidació” que preveu que: 
 
Article 35. L’institut Municipal de Cultura d’Olot, pot ser dissolt per acord del ple de la 
corporació quan es consideri convenient gestionar el servei per una altra modalitat 
diferent d’entre les previstes per la legislació vigent 
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Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2020 es va 
acordar la incoació de l’expedient per la dissolució i liquidació d’aquest Organisme, i es 
van recavar els següent informes per a la tramitació de l’expedient:  
 

a) Memòria sobre el patrimoni 
b) Informe de la cap de recursos humans sobre el personal adscrit a l’organisme 

autònom 
c) Informe de la Secretària de la Corporació i la cap de recursos humans sobre la 

subrogació del personal de l’IMCO i sobre les conseqüències laborals de la 
internalització a l’Ajuntament de les relacions laborals dels treballadors i 
treballadores de l’IMCO per la seva dissolució  

d) Informe de la Secretària de l’OO.AA sobre la relació de contractes i convenis 
vigents de l’entitat 

e) Informe de l’Interventor sobre l’estat de drets i obligacions de l’entitat 
f) Informe de la Secretària de la Corporació sobre el procediment administratiu  

 
Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 23 de juliol de 2020 es va aprovar 
inicialment la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom, així com tots els 
documents que conformaven l’expedient, abans referenciats. 
 
En compliment de l’article 201 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals aprovat en el Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
i de l’article 85.1a. de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladors de les bases de règim local, 
l’acord d’aprovació inicial es va exposar al públic per un termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte al BOPG núm. 168, edicte 6166 de data 31 d’agost de 2020  i a la 
seu electrònica del propi Ajuntament 
 
Durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap escrit d’al·legacions i/o 
suggeriments. 
 
Atesa la normativa d’aplicació: 
 
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.  

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE. ORGANIZACION, 
FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

 
Atenent que es dona un dels motius d’extinció previstos en l’article 208 del ROAS:  
 
Els OO.AA s’extingeixen per acord del Ple quan es consideri convenient gestionar el 
servei per una altra modalitat diferent 
 
En tant que les formes de gestió dels serveis públics poden ser per gestió directa i per 
gestió indirecta. En tant que la gestió directa pot adoptar entre d’altres les formes de : 
gestió a través de la mateixa organització ordinària de l’ens local i la gestió mitjançant 
organisme autònom. Per tant, la proposta recull un canvi de sistema de gestió del 
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servei públic de CULTURA, d’Organisme  Autònom a gestió pel propi ens, en aquest 
cas la pròpia organització de l’Ajuntament.  
 
Atès l’article 36 dels Estatuts que regulen els efectes de la dissolució de l’organisme: 
 
Article 36.- En dissoldre’s l’Institut, l’Ajuntament  d’Olot el succeeix universalment. 
El patrimoni de l’Institut reverteix a l’Ajuntament i el seu personal s’integra a la plantilla 
municipal amb el mateix règim jurídic que tingués a l’organisme autònom. 
 
 
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 canvi de sistema de gestió del servei De Cultura,  de gestió 
directa mitjançant Organisme Autònom a prestació directa per la pròpia organització de 
l’Ajuntament 
 
Segon.- APROVAR definitivament la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom 
Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO) 
 
INSTITUT MUNICIPÀL DE CULTURA D’OLOT  P1700038A 

 
Tercer.- DECLARAR a l’Ajuntament  com a successor universal i procedir a la 
subrogació i absorció de tots els béns, drets i obligacions de l’Organisme Autònom. 
 
Quart.- Determinar que l’efectivitat d’aquest acord es fixa a data 1 de gener de 2021 
 
Cinquè.- Aprovar la relació de personal contractat per l’IMCO afectat per la subrogació 

 
Hi ha 19 treballadors afectats per la subrogació amb contracte fix o temporal, que en el 
cas dels temporals no tenen data de finalització anterior al dia 1 de gener de 2021, 
data prevista de la subrogació. 

 
En el llistat que consta en l’expedient hi ha relacionats tots els treballadors a subrogar, 
amb les seves dades personals, tipus de contracte i categoria, així com l’antiguitat que 
tenen reconeguda* a efectes únicament de percepció de triennis: 

 
Aquestes dades estan actualitzades en data 10 de desembre de 2020. En cas que 
abans de 31 de desembre de 2020 l’IMCO hagués de realitzar algun contracte laboral 
amb data de finalització posterior a 31 de desembre de 2020, aquest també quedaria 
subrogat a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Entre els dies 1 i 7 de desembre de 2020 es va realitzar el tràmit de comunicació a tot 
el personal afectat. 

 
Sisè.- Aprovar la relació de contractes, concessions i convenis subscrits per l’Institut 
Municipal de Cultura vigents i declarar la subrogació amb les mateixes condicions a 
favor de l’Ajuntament, així com totes les subvencions i transferències corrents a favor 
d’aquest Organisme Autònom. 
 
Setè.- Aprovar la  relació de béns que figuren adscrits a nom de l’Institut Municipal de 
Cultura d’Olot, segons l’Inventari de béns de la Corporació i incorporar-los al domini 
públic o als bens patrimonials de l’ens local. Si els béns procedeixen d’una donació o 
fundació hauran de respectar la destinació que hagin previst els donants o fundadors. 
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Vuitè.- Sol·licitar el canvi de número de compte a l’entitat bancària La Caixa 
 

Cte. núm.: ES61 2100 0008 2802 0068 2462 

   Cte. núm.: ES40 2100 0008 2902 0071 3443 

que han de passar a nom i NIF d´AJUNTAMENT D’OLOT NIF: P1712100E conservant 

les mateixes numeracions. 

Novè.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de la dissolució i liquidació de l’IMEJO al 

BOPGi, al tauler d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament i del propi Organisme 

Autònom i fer-ne una referència al DOGC 

Desè.-  Sol·licitar la baixa d’inscripció de l’O.A. IMCO en el Registre dels ens locals de 

Catalunya depenent del Departament de Governació i relacions Institucionals de la 

Generalitat de Catalunya, a l’Agència Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social 

Onzè.- Donar de baixa al perfil del contractant i al portal de la transparència a l’IMCO 

Dotzè.- Notificar el present acord la Ministeri d’Hisenda i a la Sindicatura de comptes 
de Catalunya als efectes de la sectorització dels ens locals i resta d’interessats 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 5 

vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP). 

 
8.1. - PROPOSANT L'APROVACIÓ DEFINITIVA DE LA DISSOLUCIÓ I LIQUIDACIO 

DE L'ORGANISME AUTONOM,  INSTITUT MUNICIPAL D'ESPORTS I LLEURE 
D'OLOT, AIXÍ COM LA SUBROGACIÓ DE L'AJUNTAMENT EN TOTS ELS SEUS 

DRETS I DEURES. 
Núm. de referència : X2020024961     
Núm. expedient: SG082020000006 

 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure (IMELO) és un organisme autònom de 
l’Ajuntament d’Olot, que té personalitat jurídica pròpia i autonomia financera i funcional, 
llevat de les facultats d’intervenció i tutela que la Llei reserva a l’Ajuntament. 
 
L’objecte d’aquest Institut és la gestió de tots els serveis relacionats amb l’esport i el 
lleure amb les especificacions contingudes en l’article 2n dels seus Estatuts. 
 
Atès l’informe justificatiu de la conveniència i oportunitat de modificar el sistema de 
gestió i en especial per ajustar-se a la normativa de control intern i control financer dels 
ens locals i fonamentant-se amb els principis d’eficàcia i eficiència i també amb l’estudi 
de les repercussions econòmiques, comptables i procedimentals del manteniment del 
funcionament dels Organismes Autònoms, es proposa modificar el sistema de gestió 
en la prestació d’aquest serveis, passant a prestar-se en el si de la pròpia organització 
de l’ajuntament i procedint a la dissolució i liquidació dels Organismes Autònoms que 
en depenen.  
 
Atenent els Estatuts del propi Organisme, en especial el capítol VII “dissolució i 
liquidació” que preveu que: 
 
Article 35. L’institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, pot ser dissolt per acord del ple 
de la corporació quan es consideri convenient gestionar el servei per una altra 
modalitat diferent d’entre les previstes per la legislació vigent 
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Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió celebrada el dia 21 de maig de 2020 es va 
acordar la incoació de l’expedient per la dissolució i liquidació d’aquest Organisme, i es 
van recavar els següent informes per a la tramitació de l’expedient:  
 

a) Memòria sobre el patrimoni 
b) Informe de la cap de recursos humans sobre el personal adscrit a l’organisme 

autònom 
c) Informe de la Secretària de la Corporació i la cap de recursos humans sobre la 

subrogació del personal de l’IMELO i sobre les conseqüències laborals de la 
internalització a l’Ajuntament de les relacions laborals dels treballadors i 
treballadores de l’IMELO per la seva dissolució  

d) Informe de la Secretària de l’OO.AA sobre la relació de contractes i convenis 
vigents de l’entitat 

e) Informe de l’Interventor sobre l’estat de drets i obligacions de l’entitat 
f) Informe de la Secretària de la Corporació sobre el procediment administratiu  

 
Per acord del Ple de l’Ajuntament en sessió del dia 23 de juliol de 2020 es va aprovar 
inicialment la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom, així com tots els 
documents que conformaven l’expedient, abans referenciats. 
 
En compliment de l’article 201 del Reglament d’Organització, Funcionament i Règim 
Jurídic de les entitats locals aprovat en el Real Decret 2568/1986, de 28 de novembre, 
i de l’article 85.1a. de la Llei 7/1985 de 2 d’abril reguladors de les bases de règim local, 
l’acord d’aprovació inicial es va exposar al públic per un termini de 30 dies hàbils, 
mitjançant edicte al BOPG núm. 168, edicte 6166 de data 31 d’agost de 2020  i a la 
seu electrònica del propi Ajuntament 
 
Durant el termini d’exposició pública no es va presentar cap escrit d’al·legacions i/o 
suggeriments. 
 
Atesa la normativa d’aplicació: 
 
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.  

DECRET 179/1995, de 13 de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

REAL DECRETO 2568/1986, DE 28 DE NOVIEMBRE. ORGANIZACION, 
FUNCIONAMIENTO Y REGIMEN JURIDICO DE LAS ENTIDADES LOCALES. 

REAL DECRETO LEGISLATIVO 781/1986, de 18 de abril, por el que se aprueba el 
texto refundido de las disposiciones legales vigentes en materia de Régimen Local. 

LEY 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local. 

 
Atenent que es dona un dels motius d’extinció previstos en l’article 208 del ROAS:  
 
Els OO.AA s’extingeixen per acord del Ple quan es consideri convenient gestionar el 
servei per una altra modalitat diferent 
 
En tant que les formes de gestió dels serveis públics poden ser per gestió directa i per 
gestió indirecta. En tant que la gestió directa pot adoptar entre d’altres les formes de : 
gestió a través de la mateixa organització ordinària de l’ens local i la gestió mitjançant 
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organisme autònom. Per tant, la proposta recull un canvi de sistema de gestió del 
servei públic d’ESPORTS I LLEURE, d’Organisme  Autònom a gestió pel propi ens, en 
aquest cas la pròpia organització de l’Ajuntament.  
 
Atès l’article 36 dels Estatuts que regulen els efectes de la dissolució de l’organisme: 
 
Article 36.- En dissoldre’s l’Institut, l’Ajuntament  d’Olot el succeeix universalment. 
El patrimoni de l’Institut reverteix a l’Ajuntament i el seu personal s’integra a la plantilla 
municipal amb el mateix règim jurídic que tingués a l’organisme autònom. 
 
 
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 canvi de sistema de gestió del servei d’esports i lleure,  de 
gestió directa mitjançant Organisme Autònom a prestació directa per la pròpia 
organització de l’Ajuntament 
 
Segon.- APROVAR definitivament la dissolució i liquidació de l’Organisme Autònom 
Institut Municipal d’esports i lleure d’Olot (IMELO) 
 
INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT P6712106A 

 
Tercer.- DECLARAR a l’Ajuntament  com a successor universal i procedir a la 
subrogació i absorció de tots els béns, drets i obligacions de l’Organisme Autònom. 
 
Quart.- Determinar que l’efectivitat d’aquest acord es fixa a data 1 de gener de 2021 
 
Cinquè.- Aprovar la relació de personal contractat per l’IMELO afectat per la 
subrogació 
 
Hi ha 13 treballadors afectats per la subrogació amb contracte fix o temporal, que en el 
cas dels temporals no tenen data de finalització anterior al dia 1 de gener de 2021, 
data prevista de la subrogació. 

 
En el llistat que consta en l’expedient hi ha relacionats tots els treballadors a subrogar, 
amb les seves dades personals, tipus de contracte i categoria, així com l’antiguitat que 
tenen reconeguda* a efectes únicament de percepció de triennis: 

 
Aquestes dades estan actualitzades en data 10 de desembre de 2020. En cas que 
abans de 31 de desembre de 2020 l’IMELO hagués de realitzar algun contracte laboral 
amb data de finalització posterior a 31 de desembre de 2020, aquest també quedaria 
subrogat a l’Ajuntament d’Olot. 
 
Entre els dies 1 i 7 de desembre de 2020 es va realitzar el tràmit de comunicació als 
representants dels treballadors de l’IMELO i a tot el personal afectat. 
 

Sisè.- Aprovar la relació de contractes, concessions i convenis subscrits per l’Institut 
Municipal d’Esports i Lleure vigents i declarar la subrogació amb les mateixes 
condicions a favor de l’Ajuntament, així com totes les subvencions i transferències 
corrents a favor d’aquest Organisme Autònom. 
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Setè.- Aprovar la  relació de béns que figuren adscrits a nom de l’Institut Municipal de 
Esports i Lleure, segons l’Inventari de béns de la Corporació i incorporar-los al domini 
públic o als bens patrimonials de l’ens local. Si els béns procedeixen d’una donació o 
fundació hauran de respectar la destinació que hagin previst els donants o fundadors. 
 
Vuitè.- Sol·licitar el canvi de número de comptes a l’entitat bancària La Caixa 
 

INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS I LLEURE D’OLOT (IMELO) amb NIF: 

P6712106A 

Cte. núm.: ES35 2100 0008 2702 0068 2688 

   Cte. núm.: ES98 2100 0008 2202 0068 2575 

que han de passar a nom d’AJUNTAMENT D’OLOT,  NIF:  P1712100E conservant les 

mateixes numeracions. 

Novè.- Publicar l’acord d’aprovació definitiva de la dissolució i liquidació de l’IMELO al 

BOPG i, al tauler d’edictes, a la seu electrònica de l’Ajuntament i del propi Organisme 

Autònom i fer-ne una referència al DOGC 

Desè.-  Sol·licitar la baixa d’inscripció de l’O.A. IMELO en el Registre dels ens locals 

de Catalunya depenent del Departament de Governació i relacions Institucionals de la 

Generalitat de Catalunya, a l’Agència Tributària i a la Tresoreria de la Seguretat Social 

Onzè.- Donar de baixa al perfil del contractant i al portal de la transparència a l’IMELO 

Dotzè-. Notificar el present acord la Ministeri d’Hisenda i a la Sindicatura de comptes 

de Catalunya als efectes de la sectorització dels ens locals i resta d’interessats. 

 

Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 5 

vots en contra (5 ERC) i 2 abstencions (2 CUP). 

Intervé el Sr. Alcalde. Es tracte de l’aprovació definitiva de la dissolució i liquidació dels 
Organismes autònoms : IMEJO, IMCO i IMELLO. A instàncies de l’estat se’ns demana 
que aquests organismes han de ser autònoms i disposar dels seus propis serveis de 
Secretaria, Intervenció, Recursos Humans. No poden utilitzar aquest serveis del propi 
Ajuntament. Això provoca unes condicions de funcionament molt difícils i per això s’ha 
anat fent aquest procés dissolució. En aquest sentit, millorarem la transparència en la 
contractació. A partir d'ara, totes les contractacions de l'Ajuntament passaran per la 
Junta de Govern Local. No n'hi haurà cap que passi per les juntes individuals dels 
organismes autònoms. Així doncs, serà més visible per a tota la ciutadania aquells 
acords que prenen com Ajuntament.  També millorarem per exemple en recursos 
humans, en el sentit de la mobilitat de personal dels Organismes Autònoms cap a 
Àrees de l’Ajuntament. Actualment, els treballadors de l’Ajuntament tenien la 
possibilitat d’anar als Organismes Autònoms però no es permetia fer-ho a la inversa i 
això era un greuge. Aprofitem aquesta oportunitat per unir els serveis d'Educació i 
Cultura en una única Àrea. El que es busca és que els equipaments educatius siguin a 
la vegada equipaments de creació cultural i participació cultural. I que els equipaments 
culturals tinguin una funció pedagògica i educativa. Tenim pocs referents treballant en 
aquesta direcció però pensem que és el moment d’aprofundir-hi. Així doncs, 
començarem aquest triangle entre ciutat, educació i cultura. Els propers mesos 
portarem la proposta de redacció d'un Pla d'Educació i Cultura. En aquest sentit, 
comença una nova etapa que creiem que serà bona per la ciutat. 
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Intervé el Sr. Riera. Començaré la meva intervenció en el Ple, primerament per 
demanar contenció a la ciutadania aquests dies de nadal donada la situació sanitària 
en què ens trobem. Segon enviar una abraçada fraternal al col·lectiu dels Xuklis i 
AFANOC. I finalment, una abraçada fraternal també a la Sra. Adriana Roca i a 
l’assemblea de la CUP per tenir aquesta especial dedicació i aquesta capacitat 
d'ajuda.   
En quan al punt concret de debat; esperem que aquesta dissolució i posterior 
integració a les àrees pròpies de l’Ajuntament sigui per bé i es pugui millorar en 
eficiència i eficàcia. Durant aquest procés hem pogut copsar un cert malestar entre el 
personal i actualment s'han calmat una mica els ànims.  Més enllà d'estar subjectes a 
una llei, de moment no hem vist un projecte constructiu ambiciós, transversal i de futur. 
Hem intuït que hi hauria una taula de treball. Creiem que en aquesta taula a més de 
l’equip de govern hi hauria d’haver els treballadors i treballadores i paral·lelament 
també els grups de l’oposició. Queda clar que es fusionen dues àrees, però per altra 
banda no queda clar quina serà la seu de les dues àrees, si mantindran las seva 
autonomia més enllà de l'espai de col·laboració d'interrelació amb la resta d'espais. En 
quan el concepte d'educació i cultura que vagin lligats a nosaltres ens sembla molt 
interessant. Creiem que és imprescindible un cap d’àrea que tingui capacitat 
especialitzada amb pedagogia i polítiques educatives. Ens abstindrem, esperant a 
resoldre tots aquests interrogants que hem posat sobre de la taula. 
 
Intervé el Sr. Mir. Veiem bé aquesta concentració pel que fa la gestió dels Organismes 
Autònoms dintre l’Ajuntament. És un punt positiu pel que fa la transparència i major 
eficàcia en la seva gestió. Si que demanem una major participació dels grups de 
l’oposició per poder aportar les nostres idees. En aquest sentit estaria bé elaborar un 
Pla de funcionament d’aquests organismes i establir quins grups polític i tècnics poden 
participar-hi. Així com la periodicitat de les reunions per poder compartir diferents 
aspectes que vagin sorgint. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Posar en valor la feina feta dels organismes autònoms des 
dels seus inicis.  En segon lloc, les coses no han de durar sempre i està bé canviar 
coses. I per últim, la intensió és bona i ens agrada la idea d’agrupar cultura i educació, 
però cal concretar-ho amb un projecte i nosaltres estem oberts a participa-hi.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. D’entrada els Organismes Autònoms quedaran físicament en el 
mateix lloc, donant els mateixos serveis i programes. Llavors a partir de gener proposo 
fer una coordinació de grups dedicada a aquest tema. Poder recollir les diferents 
opinions i exposar els dubtes que tenim . Volem que sigui un projecte d’èxit i pels 
tècnics és una oportunitat per treballar més bé. Em sumo també al reconeixement a la 
feina feta pels Organismes Autònoms durant tots aquests anys. I ara estem en 
condicions de fer un pas endavant i fer-ho manera positiva per a la ciutat i pels serveis 
que prenem. El tema de participació política, és cert en el moment que desapareixen 
els tres organismes, perdem una part de participació i és un dels temes que haurem de 
tractar en aquesta reunió. Tot i que les decisions que fins ara es prenien a les reunions 
mensuals dels òrgans de govern d’aquest Organismes Autònoms ara es decidirà 
setmanalment a les Juntes de Govern Local de l’Ajuntament on vostès hi estan sempre 
convidats a participar-hi. 
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9.1. - ACCEPTAR SER BENEFICIARI DEL DRET DE TANTEIG I, ADQUIRIR 
L’HABITATGE UBICAT A L’AV. SANTA COLOMA, NÚM.4, BX-2, D’OLOT, 

TITULARITAT DE MADRID RMBS I, FONDO DE TITULIZACIÓN DE ACTIVOS, PER 
DESTINAR-LO A COBRIR NECESSITAT HABITACIONALS. 

 
Núm. de referència : X2020043720     
Núm. expedient: HA022020000019 

 
Que havent estat notificada per part de l’Agència de l’Habitatge de Catalunya la opció 
d’exercir el dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte d’un habitatge titularitat de 
MADRID RMBS I, Fondo de Titulización de Activos, següent: 
 

GHPT-02646-19 ubicat a l’Av. Santa Coloma, núm.4, Bx-2ª, d’Olot 
(Ref. Cadastral 7194403DG5679S0002ES) per un preu de 24.500,00€ 

 
En virtut del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents 
per a la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària 
(DOGC 6839, 26.03.2015), per part de l’Ajuntament d’Olot es va creure convenient i 
necessari per tal de desenvolupar les polítiques públiques d’habitatge la intenció 
d’exercir el dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte de l’habitatge valorat en 
24.500,00€, donada la ubicació, dimensions i preu del mateix. 
 
En data de 25 de febrer de 2020 s’emet resolució per part de l’Agència de l’Habitatge 
de Catalunya mitjançant la qual es resol exercir el dret de tanteig, en benefici de 
l’Ajuntament d’Olot, sobre l’habitatge ubicat a Ctra. Santa Coloma, 4, Bx-2 del municipi 
d’Olot, lliure de càrregues i altres gravàmens, MADRID RMBS I, Fondo de Titulización 
de Activos, mitjançant un dels supòsits que contempla el Decret llei 1/2015 i situat a un 
municipi inclòs en un àrea de demanda residencial forta i acreditada. 
 
Vist Estat de l’Habitatge, una vegada realitzada inspecció de l’habitatge en data de 
10 de febrer de 2020 es constata que l’habitatge objecte del present projecte té les 
següents característiques:  
Té una superfície útil de 53,43 m2, essent l’estat de l’habitatge adequat per a l’ús i 
destinació de lloguer social doncs disposa de cèdula d’habitabilitat 
(CHG00192314001), havent-se detectat únicament la necessitat dels següents 
arranjaments: 
 

• Neteja i desinfecció.  

• Pintura de totes les dependències .  

• Revisió de les taques d’humitats.  

• Revisió de la instal·lació elèctrica i d’aigua (aparentment no hi ha grans 
deficiències)  

• No hi ha calefacció, es dedueix una antiga instal·lació d’aire condicionat.  

• Els sanitaris estan en mal estat de conservació i com a millora es podria 
canviar algun element.  

• La cuina disposa d’aparell de cocció, extractor i pica. El mobiliari és adequat.  

• Els revestiments ceràmics, tan verticals com horitzontals estan en bon estat.  
 
La valoració econòmica de la operació és de 30.500,00 €, desglossats de la 
següent manera: 
 

• Habitatges quantificat en 24.500,00 €  

• Cost de posada a punt de l’habitatge valorat en 6.000,00 €.  
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Vist que l’objectiu de l’adquisició de l’habitatge ubicat a l’Av. Santa Coloma, núm. 4, 
Bx-2ª, d’Olot (Ref. Cadastral 7194403DG5679S0002ES) seria per al desenvolupament 
de polítiques socials de la ciutat: lloguer o cessió social per atendre la urgència i 
necessitat habitacional d’una unitat convivencial que es trobés en risc d’exclusió 
residencial, adjudicació que es portaria a terme des de la Comissió d’Adjudicació 
formada per part dels Serveis d’Habitatge i Consorci d’Acció Social, amb un preu de 
renda o cànon a establir segons els ingressos de la unitat convivència adjudicatària del 
mateix. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar ser beneficiari del dret de tanteig i, adquirir l’habitatge ubicat a l’Av. 
Santa Coloma, núm. 4, Bx-2, d’Olot, titularitat de MADRID RMBS I, Fondo de 
Titulización de Activos, per destinar-lo a cobrir necessitat habitacionals. 
 
Segon.- Que el cost de l’adquisició de l’habitatge (24.500,00€) amb càrrec a la Partida: 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despese
s 

20143  1521 63226 24500 ADQUISICIO HABITATGE SOCIAL 
AV.STA.COLOMA 4 BX.2A. 

143 999 999 099 999 999 

 

Tercer.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. L’adquisició d’un habitatge és una bona noticia, tant de bo se’n 
pogués portar un cada més a aprovació del Ple. 
 
Intervé el Sr. Guix. És una bona noticia i les experiències que hem tingut amb 
l’adquisició de l’immoble de Sant Miquel són positives. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. A favor d’aquesta adquisició en una ciutat on hi ha molta 
emergència habitacional. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - APROVACIÓ DEL REGLAMENT DEL REGISTRE MUNICIPAL 
D’HABITATGES DESOCUPATS AMB CARÀCTER PERMANENT DE 

L’AJUNTAMENT D’OLOT. 
Núm. de referència : X2020045147     
Núm. expedient: HA062020000001 

 
El text refós de la Llei reguladora de les hisendes locals preveu, en el seu article 72.4, 
la possibilitat de que els ajuntaments puguin exigir un recàrrec de fins el 50 per 100 de 
la quota líquida de l’IBI en aquells immobles d’ús residencial que es trobin desocupats 
amb caràcter permanent. No obstant, dita possibilitat era inaplicable degut a que els 
requisits per a exigir dit recàrrec s’havien de determinar reglamentàriament. 
 
L’article 4.1, paràgrafs a) i b), de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de bases de 
règim local, reconeix als Ajuntaments les potestats reglamentària i tributària; és a dir, 
la capacitat de desenvolupar, dins l’àmbit de les seves competències, allò que disposi 
la normativa estatal o autonòmica així com la possibilitat d’imposar tributs municipals. 
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La Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria d’habitatge i lloguer (BOE 
5-3-2019) desenvolupa, de forma molt genèrica, els requisits per a establir dit recàrrec. 
 
Així s’indica que un immoble tindrà la consideració de desocupat amb caràcter 
permanent quan aquest estigui desocupat d’acord amb el que estableixi la 
corresponent normativa sectorial de l’habitatge, autonòmica o estatal, amb rang de llei, 
i d’acord amb els requisits, mitjans de prova i procediment que s’estableixi en la 
corresponent ordenança fiscal. 
 
En el nostre cas, en data 20 de desembre de 2019 l’Ajuntament Ple va aprovar les 
Ordenances Fiscals per l’any 2020 (aprovació definitiva BOP núm. 247 de data 
30/12/2019), en l’article 13 de les OOFF núm. 2.1.1 de l’ Impost sobre Béns Immobles 
es regula el recàrrec sobre béns immobles d’ús residencials que es troben desocupats 
amb caràcter permanent: 

1.- Els béns immobles d’ús residencial que es trobin desocupats amb caràcter permanent 
quedaran subjectes a un recàrrec del 50% de la quota líquida de l’impost.  

A aquests efectes, tindrà la consideració de bé immoble d’ús residencial desocupat, aquell que 
a 31 de desembre estigui desocupat, i hagi mantingut aquesta situació de forma permanent, 
sense causa justificada, com a mínim en els darrers dos anys.  

Aquest recàrrec s’exigirà als subjectes passius d’aquest tribut, merita a 31 de desembre i es 
liquidarà anualment, una vegada constatada la desocupació de l’immoble, juntament amb l’acte 
administratiu pel qual aquest es declari.  

De conformitat amb el que disposa la Llei 18/2007, de 28 de desembre, del dret a l’habitatge, 
aprovada pel Parlament de Catalunya, s’entén que un habitatge està desocupat quan roman 
permanentment, sense causa justificada, i per un termini de més de dos anys, en aquesta 
situació.  

( L’Article 3.d) de la LH realitza la següent previsió: “Habitatge buit: l’habitatge que roman 
desocupat permanentment, sense causa justificada, per un termini de més de dos anys. A 
aquest efecte, són causes justificades el trasllat per raons laborals, el canvi de domicili per una 
situació de dependència, l’abandonament de l’habitatge en una zona rural en procés de pèrdua 
de població i el fet que la propietat de l’habitatge sigui objecte d’un litigi judicial pendent de 
resolució.”)  

El còmput del període de dos anys s’iniciarà a partir de la data en què l’habitatge està a 
disposició del propietari, usufructuari o titular del dret de superfície per a ésser ocupat o per a 
cedir-ne l’ús a un tercer, i no hi ha cap causa que en justifiqui la desocupació. Cal que durant 
aquests dos anys el subjecte passiu hagi estat titular de l’habitatge de manera continuada. 

En el cas dels habitatges de nova construcció, s’entén que hi ha disponibilitat perquè l’habitatge 
sigui ocupat a partir de tres mesos a comptar de la data del certificat final d’obra. 

És causa d’interrupció del còmput dels dos anys l’ocupació de l’habitatge durant un període de, 
com a mínim, sis mesos continuats.  

El còmput del termini de dos anys, s’interromprà per l’ocupació de l’habitatge durant un període 
de, com a mínim, sis mesos continuats.  

2.- Indicis que presumeixen la desocupació del bé immoble.  

L’ajuntament mitjançant les seves bases de dades tributàries i el padró municipal presumirà la 
desocupació del bé immoble d’ús residencial quan concorrin, a la data de meritació del recàrrec 
de l’impost, algun d’aquest supòsits: 

a. No existeixi cap persona empadronada de forma permanent i per un termini de més de 2 
anys en l’habitatge  
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b. No estar l’habitatge donat d’alta a la xarxa de subministrament d’aigua excepte que es 
disposi de pou propi  

c. No disposar l’habitatge de comptador d’aigua o aquest estigui donat de baixa del servei o el 
consum d’aigua derivat de les lectures del comptador durant els dos darrers anys hagi estat 
inexistent.  

No obstant l’anterior, s’entendrà presumptament, que hi ha ocupació en els següents casos: a. 
Els habitatges posats a disposició de programes socials d’habitatge, convinguts amb les 
administracions públiques, per a destinar-los a programes de lloguer social d’habitatge.  

b. Afecte a activitats professionals o comercials de forma continuada i l’ajuntament en tingui 
constància mitjançant l’obtenció de la llicència o la comunicació realitzada davant de 
l’ajuntament del titular de l’activitat.  

c. Els habitatges arrendats si l’Ajuntament té constància d’aquest.  

d. Finques afectades per un expedient de declaració de ruïna o altres circumstàncies que el faci 
inhabitable.  

3.- Als efectes d’aquest recàrrec, s’entendrà justificada la desocupació en els supòsits que 
concorrin algunes de les circumstàncies següents:  

a) Habitatges que siguin objecte d’un litigi judicial sobre la seva titularitat pendent de resolució.  

b) Habitatges la titularitat dels quals correspongui a persones que hagi de desplaçar-se a un 
altre habitatge per trobar-se en situació de dependència.  

c) Habitatges la titularitat dels quals correspongui a persones que hagin de traslladar-se per 
raons laborals.  

d) Habitatges amb ocupació il·legal i el propietari ho tingui documentalment acreditat.  

e) Habitatges la titularitat dels quals correspongui a persones empadronades en residències de 
la tercera edat.  

f) Que l’habitatge hagi de ser rehabilitat conforme a l’article 3.g) de la Llei 18/2007 i d’acord 
amb el que disposa l’article 8.b) de la Llei 14/2015. En aquest cas, les obres s’han de justificar 
amb un informe emès per un tècnic amb titulació acadèmica i professional que l’habiliti com a 
projectista, director d’obra o director de l’execució de l’obra en edificació residencial 
d’habitatges, que ha d’indicar que les obres són necessàries perquè l’habitatge pugui tenir les 
condicions mínimes d’habitabilitat que exigeix la normativa vigent. Només es pot al·legar 
aquesta causa en un únic període impositiu, i es pot ampliar a un segon exercici sempre que 
s’acrediti que les obres es van iniciar durant el primer.  

g) Els habitatges destinats a usos regulats per la legislació turística o a altres activitats 
econòmiques no residencials, sempre que llurs titulars puguin acreditar que han desenvolupat 
l’activitat dins els últims dos anys, s’han satisfet els tributs corresponents a l’activitat 
desenvolupada i s’han declarat els ingressos obtinguts per aquesta activitat. En el cas 
d’habitatges d’ús turístic cal, a més, que estiguin inscrits en el registre que gestiona el 
departament competent en matèria de turisme.  

4.- Els habitatges que reuneixin les característiques exposades dels immobles desocupats amb 
caràcter permanent hauran de ser donats d’alta en el registre municipal d’immobles desocupats 
amb caràcter permanent que a aquest efecte gestioni l’ajuntament, igualment, hauran de 
manifestar-se les variacions que afectin a aquesta qualificació de l’immoble o que puguin 
determinar la seva baixa en el registre.  

L’alta la pot fer voluntàriament el titular del dret que correspongui o el mateix ajuntament a 

partir de la informació que obtingui en l’exercici de les seves competències.  
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En tot cas, la declaració de bé immoble d’ús residencial desocupat permanentment per part de 
l’ajuntament s’ajustarà a aquest procediment:  

a) El procediment de declaració de bé immoble d’ús residencial desocupat permanentment 
s’iniciarà mitjançant resolució on es facin constar els indicis de la desocupació, que serà 
notificada a qui ostenti el dret de propietat, usdefruit o de superfície de l’immoble afecte al 
procediment.  

b) En el termini de 15 dies, a comptar des de l’endemà de la notificació de la resolució indicada, 
l’interessat podrà formular les al·legacions que estimi oportunes, així com aportar qualsevol 
mitjà de prova en defensa del seu dret.  

c) En base a les al·legacions i proves aportades el procediment finalitzarà amb la declaració, si 
procedeix, d’immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter permanent.  

d) La declaració d’un immoble com a desocupat amb caràcter permanent per part de 
l’ajuntament es pot sustentar en els indicis conduents a tal conclusió. En tot cas, l’ajuntament 
pot fonamentar la seva decisió en les dades del padró municipal.  

e) Contra la declaració d’immoble d’ús residencial desocupat amb caràcter permanent 
l’interessat podrà recórrer conforme a allò que disposa la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora 
de les bases de règim local. 

Tenint en compte l’establert a l’article 133 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del 
procediment administratiu comú de les administracions públiques, s’ha considerat que 
els tràmits de consulta, audiència i informació públiques previstos són prescindibles 
per l’aprovació inicial del Reglament del Registre Municipal d’Habitatges Desocupats 
amb caràcter permanent de l’Ajuntament d’Olot al ser derivat d’una norma 
pressupostària com són les Ordenances Fiscals per l’any 2020 (aprovació definitiva 
BOP núm. 235 de data 30/12/2019) que ja amb la seva aprovació prèvia han seguit la 
tramitació d’informació pública, de la Llei reguladora de les hisendes locals, en el seu 
article 72.4, de l’article 4.1, paràgrafs a) i b), de la Llei 7/85, de 2 d’abril, reguladora de 
bases de règim local i de La Llei 7/2019, d’1 de març, de mesures urgents en matèria 
d’habitatge i lloguer, tot això segons el disposat a l’apartat 4t de l’article 133  de la 
referida Llei. 
  
És per l’exposat que el Registre es configura com un instrument necessari per 
aconseguir un ús eficient dels recursos i una gestió adequada del parc d’habitatges del 
municipi, mitjançant un control eficaç. 
 
Atès que l’òrgan competent per l’aprovació del Reglament del Registre Municipal 
d’Habitatges Desocupats amb caràcter permanent de l’Ajuntament d’Olot  és el Ple 
Municipal. 
 
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 “Reglament del Registre Municipal d’Habitatges Desocupats amb 
caràcter permanent de l’Ajuntament d’Olot”. 
 

Donar per aprovat definitivament aquest Reglament un cop transcorregut el termini 
mínim de 30 dies, a partir de la seva publicació íntegra al BOP de Girona, en el cas de 
que no s'hagin presentat reclamacions ni al·legacions durant la informació pública i, 
essent efectiu mentre no es modifiqui o derogui expressament. 
 
Segon.- Aprovar la creació del Registre Municipal d’Habitatges Desocupats amb 
caràcter permanent de l’Ajuntament d’Olot 
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Tercer.- Delegar a la Junta de Govern local aprovar el cens dels habitatges objecte 
d’inscripció. 
 
Quart.- Aprovar que els habitatges inscrits en el Registre Municipal d’Habitatges 
Desocupats amb caràcter permanent de l’Ajuntament d’Olot siguin objecte d’imposició 
del recàrrec d’IBI establert en les Ordenances Fiscals vigents. 
 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
Intervé el Sr. Güell.  Aquest punt és conseqüència de l’aprovació de les ordenances 
fiscals aprovades definitivament el 2019 i que afectaven a l’exercici 2020. En l’article 
13, fixava d’acord amb la normativa vigent permetre als ajuntaments establir un 
recàrrec fins al 50% dels habitatges que estiguessin desocupats de manera permanent 
per un període mínim de dos anys. La Llei reguladora de les hisendes locals ja 
permetia aquest recàrrec però fins ara no s’ha pogut aplicar perquè calia clarificar què 
era un habitatge buit. Això s’ha pogut fer a partir d’una posterior modificació de la Llei 
que ha permès que les diferent comunitats autònomes podessin regular per la seva 
normativa què era un habitatge desocupat de manera permanent. En aquest sentit la 
Llei d'Habitatge de Catalunya és la que ens diu quines característiques ha de tenir un 
habitatge per tenir aquesta consideració. Aquesta consideració doncs, ja es recull a les 
nostres ordenances 2020. D’altra banda la Llei també diu que per aplicar aquest 
recàrrec als immobles s’ha de computar a partir de la finalització del període anual. És 
a dir, a partir de 31 de desembre d’enguany. A partir de l’1 de gener, amb l'aprovació 
d’aquest reglament podrem començar a crear el cens d’habitatges i aplicar durant 
l’exercici 2021 aquest recàrrec als immobles desocupats de manera permanent durant 
dos anys. 
 
Intervé la Sra. Roca. A l’igual que l’anterior punt és una bona noticia. Tant per la 
creació d’aquest cens com per la possibilitat d’aplicar recàrrecs en aquest pisos 
desocupats de manera permanent. Però a partir d’aquest cens hem de mirar com el 
gestionarem perquè pugui mobilitzar el parc d’habitatges buits. Quina proposta de 
desenvolupament hi ha d’aquest cens? 
 
Intervé el Sr. Guix. Felicitar a l’equip de govern per aquest punt i demanar de no 
quedar-nos en aquí i seguir treballant en aquesta qüestió. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. És important poder engegar aquesta iniciativa no per un 
afany recaptatori, sinó amb la voluntat de mobilitzar el parc d’habitatges. Lamentar 
però, que encara no disposar d’aquest cens habitatge donat que el juliol de 2017 vam 
aprovar una moció de diagnosi del parc d'habitatge del Barri Vell  per realitzar aquest 
estudi a finals de novembre del 2018. Han passat dos anys i ara que realment sembla 
possible ja hauríem de tenir detectats aquests habitatges. Per tant, s’està endarrerint 
bastant. I no ho diem per un afany recaptatori sinó amb la voluntat de mobilitzar el parc 
d’habitatges. 
 
Intervé el Sr. Güell. No és fins a partir de 1 de gener que podem iniciar el cens perquè 
qui ens ho permet és el Real Decret Llei 7/2019. És a dir, prèviament a l’aprovació 
d’aquest Decret Llei no es podia fer. I a partir de la seva base jurídica és a partir de 31 
de desembre 2020 que es pot elaborar aquest cens.  I estic d’acord en el sentit que  la 
funcionalitat d’instrumentalitzar tant el reglament com l’elaboració del cens només és la 
mobilització de l’habitatge buit. Pel que fa l’estudi ja està pràcticament acabat i els 
convocarem durant el mes de gener per donar-lo a conèixer. 
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Intervé el Sr. Alcalde. Insistir en aquestes dues idees. Primer, no és que Olot vaig tard 
sinó que no es podia fer abans.  La resta de ciutats del país, encara no ho ha 
desenvolupat ningú. I segon, l’objectiu d’aquesta mesura no és obtenir més diners en 
la recaptació de l’IBI sinó detectar els habitatges buits per convidar als propietaris 
perquè els aportin a la borsa de lloguer social de l’Ajuntament. És a dir, mobilitzar 
habitatges perquè hi ha una necessita a la nostra ciutat. Recullo el prec de la Sr. Roca 
per veure com anem desenvolupant aquest cens, és una part important i tindrem 
l’oportunitat de parlar-ne els propers mesos. 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

11.1. - APROVAR REVISIÓ DE LA CARTA DE CIUTATS EDUCADORES I  
ADOPTAR COMPROMÍS DE COMPLIMENT. 2020. 

 
Núm. de referència : X2020044233     
Núm. expedient: ED032020000015 

 

L’ educació és el component essencial del benestar i la ciutat, com a espai complex i 

multidimensional, pot oferir incomptables possibilitats educadores amb una influència 

integral en diferents àmbits de la vida dels seus ciutadans. 

 

Els municipis amb representació al I Congrés Internacional de Ciutats Educadores, 

celebrat a Barcelona l’any 1990, van recollir en la Carta inicial els principis bàsics per a 

l’impuls educatiu de la ciutat. Partien del convenciment que el desenvolupament dels 

seus habitants no es pot deixar a l’atzar. La Carta es va revisar al II Congrés de 

Internacional (Bolonya 1994), al VIII Congrés (Gènova 2004) i l’any 2020 per a adaptar 

els seus plantejaments als nous reptes i necessitats socials. 

 

La revisió de la Carta de 2020 expressa el compromís de les ciutats que la subscriuen 

amb tots els valors i principis que s’hi manifesten, es defineix oberta a la seva pròpia 

reforma i s’haurà d’ampliar amb els aspectes que la ràpida evolució social requereixi 

en el futur. 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 

Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 

 

Primer.- Aprovar la revisió de la Carta de Ciutats Educadores de 2020 i assumir-la. 

 

Segon.- Designar al/la regidor/a delgat/da d’educació i joventut com a representant de 

l’Ajuntament d’Olot a l’Associació Internacional (AICE) com a interlocutora i 

coordinadora de les actuacions entre els diferents grups polítics i departaments de 

l’Ajuntament a fi de determinar i implementar els objectius de la Carta de Ciutats 

Educadores. 

 

Tercer.- Designar al tècnic de joventut de la plantilla municipal en les relacions amb 

l’AICE a fi de coordinar el desenvolupament de les actuacions de les diferents àrees 

en funció dels objectius marcats com a Ciutat Educadora. 
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Quart.-Adoptar el compromís de desenvolupar i redactar el Projecte Educatiu de 

Ciutat. 

 

 
Intervé la Sra. Camps. La ciutat d'Olot forma part de l'Associació Internacional de 
Ciutats Educadores des de l'any 2009. Aquesta associació està formada per 510 
municipis de 34 països diferents. Del primer Congrés Internacional de Ciutats 
Educadores el 1990, en va sorgir la primera carta on es definien els principis bàsics 
per l'impuls educatiu de la ciutat. Aquests giraven entorn de la premissa bàsica del 
concepte de ciutat educadora que és:  el desenvolupament educatiu dels ciutadans, no 
es pot deixar a l'atzar. Sinó que cal definir uns principis bàsics que marquin les accions 
educatives que com a ciutat volem portar a terme.  Aquesta carta inicial s'ha anat 
renovant, adaptant-se a l'evolució social i a les noves realitats que fan plantejar nous 
valors,  nous principis i nous reptes. Mantenint sempre en la seva essència i defensant 
les idees bàsiques d'equitat, llibertat, participació, educació, cultura, diàleg 
intergeneracional , etc.  Aquesta nova revisió posa èmfasi en el treball en contra de les 
desigualtats, la inseguretat, la vulnerabilitat de les persones, la perspectiva de gènere, 
la regeneració ecològica, la cultura més enllà de la visió l'entreteniment, la salut, 
l'eliminació de la violència, etc. Aquests reptes són molt grans i per això cal la 
implicació i el compromís de tothom.  
 
Intervé el Sr. Riera. El fet de plantejar-nos el compliment de la Carta de Ciutats 
Educadores és una responsabilitat molt gran. Des del nostre punt de vista comporta 
tota una sèrie de polítiques valentes a nivell d'inversió, de convicció i de molt esforç 
tant a nivell polític, tècnic i del ciutadà.  Per tant, més enllà de comprometre's el que 
cal és passar a l'acció de moltes maneres perquè això es vegi reflectit.  La carta ens 
parla entre d’altres, d’un accés a la cultura per tothom. No només per les elits. 
Actualment, hi ha una part de la societat que no entre dins aquests canals i hem de fer 
un esforç perquè no sigui així. Parla també de sostenibilitat i a Olot no tenim una xarxa 
de bici carrils, ni un accés suficientment segur a les escoles, etc. Per tant, més enllà de 
signar cartes el que cal és executar-les. I això no s’ha fet prou. El fet d’adherir-nos no 
té perquè ser un sinònim de bona feina. Des del nostre punt de vista els resultat no 
són del tot satisfactoris. Per nosaltres cal una reducció de la segregació. Caldria 
pacificar molts més espais. Caldria un augment de la participació ciutadana i que ens 
ho creiem per tal d’executar-la. Hauríem de millorar tota una sèrie d'equipaments 
públics. Democratitzar l'accés a la cultura i que aquesta fos per a tothom, sense cap 
tipus de filtre de classe d'origen. Evidentment, ens hi adherim però no només val el fet 
de creure Olot Ciutat Educadora. Abans hem d’aplicar-ho per llavors creure-hi. I moltes 
vegades ens han faltat més fets i no tantes paraules. 
 
Intervé el Sr. Mir. El concepte ciutat educadora té una vigència llarga en el temps. 
Compartim aquesta revisió de la carta educadora, però si la analitzem punt per punt és 
una carta exigent que ens obligarà el dia a dia, que hem d’assumir i tirar-la endavant. 
És un orgull formar part d’aquestes ciutats educadores però com ha dit el Sr. Riera, 
dependrà de la intensitat que li donem. A partir d’aquí haurem de  fer una reflexió 
profunda d'on estem i on volem anar. Actualment, en aquest darrers any ha anat 
perdent intensitat i ja no és tant present al dia de la nostra ciutat. I per tirar endavant 
aquest concepte de ciutat educadora cal que la ciutat en tingui coneixement. És el 
moment de posar-ho en valor i tirar-ho endavant d’una manera més ferma de com s’ha 
fet fins ara. 
 
Intervé el Sr. Granados. És un document de referència importantíssim i també un 
projecte de futur d’una ciutat, amb múltiples qüestions. El preàmbul de la Carta és un 
exemple de la profunditat dels reptes que se’ns planteja i de la feina dura que tenim 



Mod ACTS_DP06 

per fer, però engrescadora. En els acords de la proposta es diu que assumirem la 
redacció, però des de l’Ajuntament no podem assumir tots els compromisos de la carta 
educadora. És impossible assumir tots els principis, qui decidirà què prioritzem? Per 
altra banda, sabem si adoptar aquest compromisos pot comportar alguna mena de 
finançament des d'algun organisme europeu que ens ajudi implementar les accions 
concretes? Perquè, sinó és difícil implementar alguna de les accions que se’ns 
demana. I per últim, tenen algun document de partida on detalli les accions concretes 
que duran a terme i aconseguir els objectius o els indicador per avaluar-los? 
 
Intervé la Sra. Camps. La carta de ciutats educadores és una declaració de principis i 
una declaració d’intensions signada per tots els municipis que la conformen. És 
evident que no arribarem a complir tots el principis i haurem de treballar en el sentit de 
prioritzar quins principis complir i per trobar finançament per les accions a realitzar. La 
carta és un punt de partida per treballar-hi i tirar endavant. En quan la pèrdua 
d’intensitat del dia a dia, les accions educatives quan perduren gaire en el temps 
deixen de ser eficaces i per tant s'han d'anar canviant. És qüestió doncs, d’anar-les 
canviant o substituint.  I respecte que calen més accions i no paraules, és un tema de 
metodologia de treball. Per nosaltres poder definir les accions que farem, primer s’han 
de pensar, escriure-les i dissenyar-les i llavors actuar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Avui el que reafirmem és el nostre compromís amb la 
importància de l’educació. En el concepte de ciutat educadors ens hi sentim còmodes. 
De fet la fusió de les àrees de cultura i educació que ens hem referit abans parteix 
precisament d'aquesta idea. En aquests darrers anys hem doblat el pressupost en 
educació i són moltes les petites accions que s’han dut a terme. Entre aquests cal 
remarcar l’aposta que es va fer per tenir una àrea d’acció comunitària en aquesta 
mirada cap a la cultura de la pau, de mediar i resoldre els problemes d’una manera 
pacifica i hem d’anar avançant en això. 

 

 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
12.1. - ENCARREGAR LA GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
L'ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA D’EDUCACIÓ I EL MANTENIMENT DE LA 

PLAÇA DE TÈCNICA COMARCAL D'EDUCACIÓ 
 
Núm. de referència : X2020045208     
Núm. expedient: ED032020000017 

 
Atès que en els últims anys el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot, 
per mitjà de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO), han cooperat en 
projectes d’educació. 
 
Atès que amb aquest objectiu de millora organitzativa i eficiència de recursos, en els 
últims anys s’ha encarregat la gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de 
l’Assistència Tècnica en matèria d’educació i el manteniment d’ una plaça de Tècnic 
Comarcal d’Educació que donés servei al municipi d’Olot. 
 
Atès que el conveni d’encàrrec de gestió, que ha estat vigent durant l’any 2020, ha 
esdevingut extingit pel compliment del termini.  
 
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot tenen la voluntat de 
seguir cooperant en projectes d’educació per endegar o ampliar serveis en matèria 
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d’educació gestionats, dirigits i coordinats des dels serveis comarcals almenys durant 
el que queda de curs escolar 2020-2021, és a dir, fins a 31 de juliol de 2021. 
 
Atès que per seguir amb l’esmentada col·laboració resulta necessari encarregar la 
gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de l’assistència tècnica en matèria 
d’educació i el manteniment de la plaça de tècnic comarcal d’educació des 1 de gener 
de 2021 fins a 31 de juliol de 2021. 
 
Atès el que disposa l’article 11 de la Llei de Règim Jurídic del Sector Públic pel que fa 
als encàrrecs de gestió. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Encarregar la gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de l’assistència 
tècnica en matèria d’educació i el manteniment de la plaça de tècnic comarcal 
d’educació de 1 de gener de 2021 a 31 de juliol de 2021. 
 
Segon.- Aprovar el conveni que regula l’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal 
de la Garrotxa  i  l’Ajuntament d’Olot, per a la prestació de serveis en matèria 
d’educació. 
 
El cost del tècnic d’educació de 1 de gener de 2021 a 31 de juliol de 2021 és de vint-i-
cinc mil cent setanta-cinc euros i quatre cèntims (25.175,04.-€) inclòs el cost de salari, 
la seguretat social i altres despeses com per exemple locomocions, es pagarà amb 
càrrec a la partida de l’Ajuntament d’Olot 21 599 320 46501 Convenis Consell 
Comarcal del pressupost de 2021. 

 
 
Tercer.- Publicar el present encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona. 
 
Quart.- Facultar a l’alcalde per signar la documentació necessària. 
 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut. 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
13.1. - PROPOSTA D’ACORD PER AL PLE DE L’AJUNTAMENT D’OLOT DEL PLA 

LOCAL DE JOVENTUT D’OLOT 2021-2024 
 
Núm. de referència : X2020044240     
Núm. expedient: ED032020000016 

 

Atès que s’ha elaborat un Pla Local de Joventut per als anys 2021-2024.  

 

Atès que es tracta d’un document marc on es detallen les polítiques de joventut a la 

ciutat que es volen implementar des del moment de la seva aprovació fins a l’any 

Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

despeses 25175.04 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
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2024. El document defensa unes polítiques de joventut des dels criteris de 

transversalitat i globalitat, és a dir, no només oferint determinats serveis, activitats o 

projectes sinó treballant des d’una perspectiva global que interrelaciona els diversos 

àmbits de la vida dels joves: l’habitatge, l’ocupació, la formació, la salut, l’activitat 

física, la cultura, la participació o la cohesió social.  

 

Atès que aquesta perspectiva ens permetrà com a ciutat respondre amb intervencions 

útils, gràcies al treball previ de delectació de necessitats, i tenint en compte els 

recursos existents al territori i posant al centre de l’acció els interessos dels i les joves.  

 
El pla que es presenta vol ser estratègic ja que a més de marcar les accions concretes 
a desenvolupar defineix grans objectius i una manera de treballar amb i per als joves 
durant els propers 4 anys. 
 
Atès que el Pla Local de Joventut d’Olot també té per objectiu posar a sobre la taula de 
totes les àrees de l’ajuntament els joves; les seves inquietuds, problemàtiques i 
il·lusions, que és una eina per tenir una fotografia constant de la situació dels joves a 
la nostra ciutat i que s’ha elaborat a partir de la visió dels/les joves però també dels 
polítics, dels tècnics de totes les àrees i de les diferents administracions. 

 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la Comissió 

Informativa, proposa al Ple, l’adopció dels següents acords: 

 

Únic.- Aprovar el Pla Local de Joventut d’Olot 2021-2024. 

 

 
Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Aquest Pla millora l’anterior perquè fa una diagnosi de la situació 
actual, planteja objectius, actuacions, etc. 
Olot es mereixia tenir un pla més ben redactat, més treballat i amb una visió de futur a 
llarg termini. El document és important però també ho són les polítiques de joventut. 
Per tant, pensem que s'han de desenvolupar i aquest pla seria la guia. El Pla agafa les 
joves des de 15 a 29 anys, per tant unes franges d’edat molt variades. Així doncs, les 
demandes també seran molt diferents entre unes i altres. Des de la feina i l’habitatge 
per uns, a oci pels altres. Agafant les paraules de la regidora, aquest també serà un 
pla viu i durant aquest trienni s’hi hauran d’anar incorporant petites coses que vagin 
sorgint. 
 
Intervé la Sra. Alegre.  Un Pla de Joventut és una eina que ens ha de permetre 
respondre d'una manera transversal a les necessitats i les inquietuds dels nostres 
joves. Òbviament hi votarem a favor.  Però tot i que la intenció és bona i algunes de les 
mesures són interessants veiem mancança en donar resposta a moltes de les 
inquietuds plantejades dels joves de la ciutat a l’Ajuntament. Per exemple, en l’apartat 
d’ocupació la preocupació dels joves és la falta d’igualtat i d’oportunitats a l’hora de 
buscar feina. Sobretot en feines de cara el públic hi troben molt de racisme, masclisme 
i discriminació del col·lectiu trans. En aquest Pla no es proposa res per treballar en 
aquest tema. També torna aparèixer la paraula racisme i la dificultat d’accés als 
lloguers quan parlem d’habitatge. Nosaltres proposàvem en el nostre programa la 
creació d'apartaments per a estudiants a l'antic hospital Sant Jaume que juntament 
amb les places de geriatria i pisos tutelats per a la gent gran formarien part d’un 
projecte intern generacional. El tema de la mobilitat és una de les assignatures 
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pendents de la nostra ciutat. Posen com a objectiu potenciar l'ús de la bicicleta entre 
els joves, però fa anys que no es construeix ni un metre de carril bici a la ciutat. No 
avancem en aquest sentit. Tenim una ciutat plena de barreres arquitectòniques, 
voreres estretes i no rebaixades. Falten zones d'aparcament gratuït al voltant del nucli 
antic. Tampoc es parla enlloc d'estudiar rutes i freqüències del servei de transport 
públic i els nostres joves es queixen de que no està adaptat als horaris d'entrada i 
sortida dels instituts. En tema de salut, els nostres joves estan preocupats per les cues 
d'espera sobretot en les urgències. En aquest sentit presentem avui una moció 
demanant transformar el centre d'atenció primària Olot en Centre d'Urgències 
d'Atenció Primària. Molt preocupant també és la manca d'oferta d'oci per als nostres 
joves. Pensem que en aquest sentit seria molt interessant completar la darrera fase de 
remodelació del pavelló municipal d'esports per adequar-lo a la normativa actual i 
potenciar-lo com a espai d'esbarjo per als joves. Crear espais per a activitats dirigides. 
Fer un nou bar-restaurant i sales d'oficines per a les diferents entitats, fent-lo més 
atractiu pels nostres joves i pugui convertir-se en un punt de trobada. El temes de 
racisme, masclisme i discriminació per gènere apareix molt sovint entre les 
preocupacions dels joves de la ciutat.  És un tema que no es tracta en cap moment en 
aquest Pla.  
 
Intervé la Sra. Gamouchi. L’objectiu final de les polítiques públiques ha de significar la 
millora de la qualitat de vida dels ciutadans. Valorem positivament la voluntat del pla. 
Escoltar, atendre les demandes, fer una radiografia de les seves necessitats i donar 
una resposta real i coherent amb les necessitats detectades. Històricament hi ha hagut 
una desconnexió entre l'administració i les persones joves i fa uns anys això s’està 
intentat revertir perquè se sentin participes del que passa al dia de la ciutat on viuen. 
Els  joves ens diuen que no hi ha una bona oferta d'oci nocturn i per això acaben al 
carrer. El Pla esmenta aquesta problemàtica i parla de la taula d’oci però hi trobem a 
faltar propostes concretes o un pla d'acció específic en aquest camp. En quan a 
l'ocupació, els joves parlen de racisme i de desigualtat social en la recerca de la feina. 
Tampoc hem sabut veure cap actuació directa per esmenar aquesta problemàtica. 
En quan habitatges, pensem que és una de les claus de futur de la nostra ciutat, on 
calen polítiques valentes. El Pla conté molta informació i es veu bé la feina que hi ha 
darrera. 
Ens agrada que els diferents àmbits s'hagin concretat uns objectius a assolir i que 
vagin associats a les demandes que hi va prèviament amb els joves. Però aquesta és 
la primera part, caldria concretar molt més les accions i calendaritzar-les. Trobem a 
faltar indicadors per poder avaluar tot el Pla. En definitiva, està en la direcció correcte 
però hem de poder avaluar correctament totes les polítiques perquè no es quedin en 
bones intensions. 
 
Intervé la Sra. Camps. Evidentment no són simplement intensions, sinó que es tracte 
d’un Pla per anar treballant. Insisteixo en la idea del punt anterior de la Carta de 
Ciutats educadores, és el dibuix del camí a seguir. Recullo totes les aportacions que 
heu fet perquè és un document viu i que s'anirà modificant d'acord amb el que la 
societat canviant ens vagi exigint i demanant.  

 

 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
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14.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM. 11 
 
Núm. de referència : X2020044211     
Núm. expedient: CPG32020000014 

 
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: 
 

ORÍGENS DE FONS:   
   
Transferència de crèdit:   
   

20.400.3321.12000 Retribucions bàsiques func.A1 biblio                   
4.173,19 

20.400.3321.12100 
20.400.3321.12101 
20.400.3321.12103 
20.140.1511.12003 
20.140.1511.12100 
20.140.1511.12101 
20.400.3321.12001 
20.140.1511.12006 
20.400.3321.12006 
20.140.150.13000 
20.140.150.13002 
20.400.3321.13000 
20.130.920.13100 
20.130.920.13001 
20.142.1522.13001 
20.142.1532.13001 
20.142.171.13001 
20.180.132.13001 
20.200.241.13001 
20.200.430.13001 
20.200.4311.13001 
20.120.920.16000 
20.130.932.16000 
20.140.150.16000 
20.142.1522.16000 
20.142.165.16000 
20.180.132.16000 
20.200.432.16000 
20.400.3321.16000 
20.144.165.221000 
20.144.920.221001 
20.144.342.221004 
20.144.333.221003 
20.144.323.221002 
20.144.920.221020 
20.144.342.221020 

Complement destí Biblioteca 
Complement específic Biblioteca 
Altres compl. funcionaris Biblioteca 
Retribucions bàsiques C1 Urbanisme 
Complement destí Urbanisme 
Complement específic Urbanisme 
Retribucions bàsiques A2 Biblioteca 
Triennis Urbanisme 
Triennis Biblioteca 
Retribucions Bàsiques lab. 
Urb.adm.gral 
Altres remuneracions 
.lab.urb.adm.gral. 
Retribucions bàsiques lab.Biblioteca 
Retribucions laboral temp. Adm.gral. 
Hores extraordinàries adm.gral. 
Hores extraordinàries brigada edificis 
Hores extraordinàries brigada vies 
publ. 
Hores extraordinàries brigada 
jardiners 
Hores extraordinàries seguretat 
Hores extraordinàries DINAMIG 
ocup. 
Hores extraordinàries DINAMIG adm. 
G. 
Hores extraordinàries DINAMIG fires 
Asseg.socials informàtica i processos 
Asseg.socials ingressos i urbana 
Asseg.socials urbanisme adm. Gral 
Asseg.socials brigada edificis 
Asseg. Socials brigada enllum. 
Asseg.socials seguretat 
Asseg.socials DINAMIG turisme 
Asseg. Socials biblioteca 
Enllumenat Públic 

2.217,85 
3.244,56 
1.034,12 

10.831,62 
6.056,13 
8.103,58 
5.185,69 

971,78 
1.716,98 
2.615,54 
2.831,02 
3.970,04 

25.000,00 
8.946,72 
1.359,00 
3.496,94 
5.067,93 

17.000,00 
1.151,58 
1.099,86 

557,53 
2.000,00 
3.000,00 

12.000,00 
2.000,00 
7.000,00 

59.000,00 
15.000,00 
10.000,00 
55.500,00 
2.500,00 

30.000,00 
11.000,00 
67.000,00 
3.500,00 

15.500,00 
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20.144.333.221020 
20.144.323.221020 
20.200.430.467006 
20.143.1721.78004 

Enllumenat edificis Corporació 
Enllumenat edificis esports i lleure 
Enllumenat edificis culturals 
Enllumenat edificis educació 
Subministrament gas edificis Corp. 
Subministrament gas edificis esports 
Subministrament gas edificis culturals 
Subministrament gas edificis 
educació  
Aportació DINAMIG 
Transferències ajuts prototip 
Holadomus 

6.500,00 
8.000,00 
8.447,11 

90.000,00 
 

   
Majors Ingressos:   
   
20.29000 ICIO 50.000,00 
   
   
TOTAL ORÍGENS FONS  574.578,77 

 
 

APLICACIONS DE FONS:   
   
Transferència de crèdit:   
   
20.131.929.500001 Fons contingència extrCOVID19 

(20/21) 
426.131,66 

20.143.1521.74000 
20.510.326.480010 
20.400.334.78000 

Transf. A GUOSA ( prototip 
social) 
Fundació Estudis Superiors 
Transferènciies Convenis 
Ateneus Olot 

90.000,00 
8.447,11 

50.000,00 

   
   
TOTAL APLICACIONS DE FONS                   

574.578,77 

 
 
  
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. 
 
Intervé la Sra. Torras. És una modificació de 574.578,77€. Es transfereixen  a quatre 
partides diferents: 426.131,66€ a la partida del Fons de Contingència extraCOVID19 
per l’exercici 20-21. El Ple passat ja hi vàrem aportar 446.000€ i junt amb aquests 
tindrem una partida de 872.000€ per poder fer front a despesa de Covid. També, 
90.000€ a la partida d’Ajuts Socials GUOSA per poder fer actuacions en habitatges 
gestionats per l'empresa municipal llogaters de risc d'exclusió residencial. 8.447,11€ a 
la FES per poder atendre el curs de postgrau d'il·lustració científica. I per últim, 
50.000€ a la partida convenis Ateneus per obres de reforma dels tres ateneus (Casino, 
Els Catòlics i l’Orfeó). 
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Intervé la Sr. Roca. És la darrera modificació de crèdit. Fins ara en la majoria d’elles 
hem votat a favor, però en aquesta ens abstindrem. No perquè estiguem en contra del 
fons de contingències que la valorem molt positivament sinó perquè no ens agrada 
aquesta aportació de 50.000€ destinats als Ateneus.  
 
Intervé el Sr. Mir. Estem d’acord en el Fons Covid i veiem oportú que hi hagi la reserva 
de fons necessaris per fer front les necessitats que hi hagi al llarg de l’any. Com el Ple 
anterior insistir en què trobem a faltar aquell treball en equip alhora de decidir quins 
ajuts Covid es donen, en quines quantitats i en quins sectors adreçar-los. En aquest 
sentit la nostra abstenció. No per la creació d’aquest fons sinó pel fet de no poder-hi 
participar i fer-hi les aportacions que creiem importants. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Entenem aquestes transferències de crèdit segons les 
necessitats. Però malgrat que s’ha fet sempre així d’una tirada i barrejant conceptes, 
reclamem novament que se separin per conceptes perquè en aquí barregem Covid, 
Guosa, FES i Ateneus i segurament tindríem posicions diferents en cadascun 
d’aquests punts.nEn quan als 90.000€ d’aportació a la partida de Guosa, voldríem 
saber a què es deu que aquest 90.000€ no hagin tingut utilitat dintre del programa 
Holadomus? 
 
Intervé la Sra. Torras. Ara dotem un fons que es va crear en el Ple passat. No estem 
decidint en quins sectors i quin format es donaran les ajudes. Això es farà 
properament. En quan els 90.000€ de Holadomus, sí que és veritat que durant l’any 
aquests diners eren gestionats per la Fundació Europace d’Olot. A través d’aquesta 
Fundació es preveuen les necessitats concretes de gent que vulgui arreglar aquests 
habitatges. Davant que no hi ha prou sol·licituds decidim transferir-ho a Guosa, que té 
habitatges que s’han rehabilitar i d’aquesta manera salvar aquest 90.000€ que no han 
tingut demanda i que no hagin de formar part del superàvit. Guosa els dedicarà doncs 
a rehabilitació d'habitatges en risc d'exclusió social. 
 
Intervé el Sr. Güell. El destí d’aquests diners van una mica més enllà de la pura 
rehabilitació.  Holadomus és un projecte del qual no renunciarem, no és només de 
rehabilitació sinó que el que contemplem es fer un seguiment dels indicadors de 
l'evolució de salut de les famílies en situació de vulnerabilitat. Aleshores hem contactat 
amb molt propietaris perquè no només les famílies que hi viuen han d’estar-hi d’acord 
en aquest projecte sinó també els propietaris.  No hem trobat suficients propietaris per 
tirar-ho endavant i el que farem és fer-ho a través de famílies que estan en habitatges 
de propietat municipal. D’aquí aquesta transferència de diners. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Per tant si transferim aquets 90.000€ a Guosa per ser 
utilitzats en aquest sentit. Quants s’han utilitzat a través del programa Holadomus? 
 
Intervé el Sr. Güell. Els traspassem tots 90.000€ perquè s’ha de fer tot en bloc. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC) i 5 
abstencions (3 PSC i 2 CUP). 
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15.1. - APROVACIÓ DE LA DOTACIÓ DE RECURSOS AL FONS DE 
CONTINGÈNCIA EXTRAORDINARI COVID19 (20/21) 

 
Núm. de referència : X2020044239     
Núm. expedient: CPG32020000015 

 
 
L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de 19 de novembre de 2020, va aprovar la 
creació del Fons de contingència extraordinari COVID 19 (20/21) per tal de cobrir 
necessitats socials i de dependència, de reactivació econòmica, sentències judicials 
fermes i despeses que siguin d’obligat compliment per normativa. 
 
Tal com disposa l’acord esmentat tota aportació a aquest Fons caldrà incorporar-la a 
través d’acord plenari i via modificació de crèdits. 
 
La distribució dels recursos d’aquests fons caldrà que sigui motivada amb el 
corresponent informe tècnic de l’àrea proposant. Totes les propostes d’assignació del 
Fons caldrà que s’aprovin per Junta de Govern Local. 
 
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 traspàs de 426.131,66 euros tal com queda reflectit a la modificació 
de crèdits núm. 11 proposada en un punt anterior d’aquest Ple. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despeses 99999 426131.66 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. En dos mesos hem acumulat 867.000€ al Fons de Contingències 
que està molt bé, però hem de ser conscients que potser no seran suficient. Potser 
estaria bé que cada mes intentéssim anar acumulant diners en aquest Fons. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En som completament conscients, en un altre escenari això no 
ho podríem fer i hauria anat a parar al superàvit. Aquest any tenim l’oportunitat de 
dotar aquest fons i destinar-ho només a ajudes socials i de suport a les petites i 
mitjanes empreses. Tindrem l’oportunitat de decidir entre tots la destinació d'aquests 
fons com reclamava el Sr. Mir en el punt anterior. També estem a l'espera que se'ns 
confirmin ajuts que l'administració local ha de rebre de l'Estat, Generalitat o bé 
d’Europa i que es puguin incorporar en aquest Fons de Contingència. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2 
CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
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16.1. - PROPOSANT APROVAR MODIFICACIÓ DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS 2020 

 
Núm. de referència : X2020044477     
Núm. expedient: CPG12020000004 

 
Vist l’informe emès pels tècnics de la “Fundació EuroPACE Olot” i de l’Oficina 
d’Habitatge / “GUOSA”, es proposa una modificació de l’addenda número 2 del Pla 
estratègic de subvencions per a 2020, aprovada en sessió plenària de 23 de juliol de 
2020, en el sentit que la gestió de les ajudes destinades a propietaris d’habitatges en 
risc d’exclusió residencial i a propietaris d’habitatges amb llogaters en risc d’exclusió 
residencial, sigui portada a terme per l’empresa municipal “GUOSA” i no per la 
Fundació EuroPACE Olot. L’abast de les actuacions es centrarà en els habitatges 
gestionats per l’empresa municipal esmentada. 
 
Vista la necessitat d’assignar ajuts per actuacions de millora de les instal·lacions dels 
ateneus populars d’Olot, per tal de continuar prestant el servei social, cultural i 
pedagògic en benefici dels ciutadans d’Olot i comarca, en especial en aquest llarg 
període de pandèmia i, per tant, de restriccions en els àmbits esmentats, es proposa 
introduir una nova addenda, la número 7, per tal d’assignar subvencions nominatives a 
aquestes entitats sense ànim de lucre. 
 
ES PROPOSA: 
 
 
PRIMER.- Modificar l’ADDENDA Nº 2 DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I BEQUES DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, EN MOTIU DE LES AJUDES DESTINADES A 
PROPIETARIS D’HABITATGES EN RISC D’EXCLUSIÓ RESIDENCIAL I 
PROPIETARIS D’HABITATGES AMB INQUILINS EN RISC D’EXCLUSIÓ 
RESIDENCIAL. 
 
L’Ajuntament d’Olot té prevista en el pressupost per a l’exercici 2020, aprovat en 
sessió plenària de 20 de desembre de 2019, l’aplicació pressupostària 20 143 1721 
78004 TRANSF. AJUTS PROTOTIP SOCIAL, amb una dotació inicial de 90.000.- 
euros.  
 
La responsabilitat d’iniciar, tramitar, executar i fer seguiment i control de la justificació 
de l’esmentat prototip social es va preveure que fos a càrrec de la Fundació 
EuroPACE Olot. La Fundació, participada per l’Ajuntament d’Olot, tenia previst 
aprovar, a través del seu Patronat, les bases específiques per l’atorgament d’ajudes 
destinades a propietaris d’habitatges en risc d’exclusió residencial i propietaris 
d’habitatges amb inquilins en risc d’exclusió residencial. D’aquestes bases se`n va 
donar compte al Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió de 23 de juliol. 
 
Donat l’interès social i mediambiental de la proposta es vol reorientar l’assignació dels 
recursos: 90.000,00 euros al mateix destí i objectius a través de l’empresa municipal: 
“Gestora Urbanística Olotina, SA (“GUOSA”). 
 
El traspàs de fons de l’Ajuntament envers “GUOSA” es produirà, parcialment, una 
vegada estigui contrastat l’ajut a un beneficiari elegible del programa, amb el 
corresponent acord de concessió aprovat per la Junta de govern de l’Ajuntament 
d’Olot.  
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SEGON.- Aprovar  l’ADDENDA Nº 7 DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS, 
CONVENIS DE COL·LABORACIÓ I BEQUES DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I ELS 
SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, EN MOTIU DELS AJUTS PER A LA MILLORA 
DE LES INSTAL·LACIONS DELS ATENEUS POPULARS I HISTÒRICS D’OLOT. 
 
Vista la necessitat d’assignar ajuts per actuacions de millora de les instal·lacions dels 
ateneus populars i històrics d’Olot, per tal de continuar prestant el servei social, cultural 
i pedagògic en benefici dels ciutadans d’Olot i comarca, en especial en aquest llarg 
període de pandèmia i, per tant, de restriccions en els àmbits esmentats, es proposa 
introduir una nova addenda, la número 7, per tal d’assignar subvencions nominatives a 
aquestes entitats sense ànim de lucre per tal que puguin millorar les seves prestacions 
i el seu servei als seus usuaris. Les assignacions proposades són: 
 
“CASINO OLOTÍ”                                          25.000,00 EUROS 
“CENTRE CULTURAL ELS CATÒLICS”      15.000,00 EUROS 
“ORFEO POPULAR OLOTÍ”                         10.000,00 EUROS 
 
TOTAL                                                            50.000,00 EUROS 
 
 
 
TERCER.- Publicar l’esmentada modificació al Pla Estratègica de Subvencions de la 
corporació al BOP i la web municipal. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
 
Intervé el Sr. Riera. En el cas de la segona addenda fa referència els Ateneus Històrics 
d’Olot, perquè si fa referència als populars no hi són tots. En tot cas, com ja saben 
estem en contra de les subvencions nominatives. Entenem que ens les circumstàncies 
actuals dificulten la presa de decisions en quest aspecte, però en alguns casos s’està 
barrejant diferents conceptes com ha dit la Sra. Barnadas, anteriorment. Això, provoca 
que es donin posicions que no són per la totalitat dels assumpte que s’han traslladat 
en aquí. Això valdria la pensa esmenar-ho i millorar-ho. Perquè ho vam veure en les 
subvencions que es varen donar a les entitats esportives i culturals que no van poder 
fer les barraques durant les Festes del Tura i que es barrejaven amb la subvenció de 
la rehabilitació de la façana de Sant Esteve o amb la subvenció Campus Garrotxa. I 
avui, ho tornem a veure en el cas dels Ateneus històrics. Recordar, que no fa masses 
anys ja es va crear una subvenció de 50.000€ per cadascun dels tres per fer unes 
millores a les seves instal·lacions. Per tant, no entenem que en plena pandèmia on 
tenim limitacions de recursos donem altra vegada 50.000€ per aquestes actuacions de 
millora. 
 
Intervé el Sr. Guix. Sempre hem votat en contra del Pla de Subvencions perquè amb 
algunes subvencions que es donen entitat privades o publiques no hi estem d’acord. 
En aquest cas farem una excepció perquè veiem positiva la destinació d'aquests 
90.000€ per habitatge social. En el cas de les subvencions als Ateneus Històrics en el 
fons hi estem d’acord i en la forma potser ens agradaria veure quina compensació té la 
ciutat de cares a la utilització d’aquest Ateneus. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Hi votarem a favor perquè entenem que són espais de la ciutat 
gestionats per entitats sense ànim de lucre. Si que estaria bé que com a compensació 
de les subvencions atorgades aquelles entitats que utilitzin aquets espais almenys per 
primera vegada no haguessin de pagar un lloguer. Ja que la ciutat fa una aportació, 
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doncs aquesta funció pública que fan aquests Ateneus es vegi més accentuada. Ho 
entenem sobretot en el cas del Casino que està en un procés reinvenció, però podrà 
ser aplicable als tres Ateneus. Que puguin garantir en un futur que siguin espais on les 
seves activitats, quan no siguin de pagament, siguin obertes a tothom. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La convocatòria que va sorgir fa tres anys i que ha fet referència 
el Sr. Riera era exclusivament per Ateneus Històrics. És a dir entitats que tenen més 
de 50 anys. Aquestes entitats van néixer en uns moments en què no s'esperava de les 
administracions públiques que prestessin serveis culturals i serveis d'alfabetització. Per 
tant van tenir una funció cultural, social i educativa importantíssima durant tot el segle 
XX. Demanar en aquests equipaments que puguin ells sols amb les quotes dels seus 
propis associats sufragar les obres de conservació i manteniment dels seus edificis, és 
molt difícil per no dir impossible. Si no els ajudessin estaríem renunciant a què una 
ciutat com la nostra tingués equipaments culturals que no fossin de titularitat pública. 
En els nostres pressupostos tenim obres de conservació i manteniment d'edificis 
educatius, esportius, culturals, etc. i si només arregléssim els nostres, els acabaríem 
condemnant i ens trobarem amb una xarxa d’equipament únicament de l’Ajuntament i 
perdríem una riquesa ciutadana important. Per exemple, Els Catòlics tenen uns 
degoters a la coberta. La comunitat de l’edifici decideix que s’ha de reparar. Com 
entitat han fet una aportació gairebé de 30.000€ i fan una derrama als seus associats 
de 100€ arribant així a 15.000€. Nosaltres com a ciutat i aportem el 50% restant i 
permetre que aquesta obra tiri endavant. Al final aquest és un equipament al servei de 
tota la ciutat i que no és de titularitat pública. Són entitats que han donat molt a la 
ciutat i jo penso que està més que justificat que en un moment determinat quan tenen 
un problema els ajudem. En el cas del Casino, ja els avanço que com equip de govern 
ens agradaria l’any vinent tornar a donar-los una nova subvenció per pagar una part de 
tota la renovació de la façana. En el cas de l’Orfeó tenen balconada de la sala d’actes 
que necessita unes obres de conservació i manteniment. Per altra banda,  no crec que 
els hem d'exigir unes condicions de compensació extraordinàries pel fet de donar-los 
aquest ajut, perquè ja estant donat un servei a la ciutat des de fa més de 100 anys i el 
continuaran donant en un futur. Podem parlar si podem millorar el sistema de la 
modificació de crèdit, però és com si em demanés que l’aprovació del pressupost la 
votéssim les 200 partides per separat una per una. També ho hauríem de fer en les 
ordenances fiscals i això ens portaria a una gran complexitat alhora de gestionar-ho. 
 
Intervé el Sr. Riera. Simplement era per clarificar de fer servir el mateix concepte en 
els dos punts. Perquè en el punt 16 – Pla estratègic, se’ns està parlant d’Ateneus 
Populars i en canvi, el punt 17 el d’aprovació dels convenis sí que ens parla d’Ateneus 
Històrics. Per altra banda, completament d’acord amb la funció social que fan espais. 
Però en plena pandèmia creiem que es podria reservar per més endavant. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 en contra (2 CUP). 
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17.1. – PROPOSANT APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELS 
ATENEUS HISTÒRICS DE LA CIUTAT – CASINO POPULAR OLOTÍ 

 
Núm. de referència : X2020045193     
Núm. expedient: SAL32020000027 

 
L’Ajuntament d’Olot impulsa un Pla de Millora dels Ateneus Històrics de la ciutat. L’any 
2016 la Regidoria de Cultura d’Olot va promoure una iniciativa per ajudar a aquests 
equipaments a eliminar les barreres arquitectòniques i posar al dia les instal·lacions. 
D’acord amb la Generalitat, es va acordar l’obertura d’una convocatòria d’ajuts -
iniciada a Olot i amb un desplegament posterior a tot Catalunya- perquè s’hi poguessin 
acollir les entitats de més de cinquanta anys d’història.  
 
El Pla de Subvencions d’Ateneus va néixer amb l’objectiu de contribuir a la millora dels 
locals on, de forma estable i d’ús habitual, s’hi porten a terme diferents activitats. 
Sorgits a la segona meitat del segle XIX, els ateneus han esdevingut centres amb una 
intensa vida cultural i associativa a tot Catalunya. A més de ser escenari d’actes, 
compten amb cafè per a espai de trobades i una biblioteca que, amb el temps, es 
trasllada a un edifici propi fora de les instal·lacions.  
 
La COVID-19 ha tingut un fort impacte en els ateneus que, com a la resta 
d’equipaments que acullen programació cultural, han hagut d’aturar la seva activitat 
d’acord amb les mesures per fer front al coronavirus. A les limitacions decretades, 
aquests equipaments han hagut d’adequar les seves instal·lacions a la nova realitat 
marcada per la pandèmia. 
 
Amb la voluntat de contribuir a la millora dels Ateneus Històrics de la ciutat, 
l’Ajuntament d’Olot proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Casino 
Olotí per un import de 25.000 euros (VINT-I-CINC MIL EUROS).  
 
El Casino Olotí és l’entitat cultural en actiu més antiga de la ciutat i un dels ateneus 
pioners a Catalunya. Els seus orígens se situen a l’any 1845 amb el nom de Sociedad  
Filarmónica  Olotense. A partir  de  1855 s’anomenà Círculo Olotense moment en què 
se situa com a l’inici de l’entitat, que l’any 1989 agafa el nom actual de Casino Olotí. 
Situat al Passeig  d’en Blay número 6, el Casino és un edifici d’estil modernista que 
consta de baixos i dues  plantes. Actualment és la seu del Club Escacs Olot i EURAM 
hi ha posat en marxa el Campus Garrotxa. També ha acollit activitats vinculades al 
Sismògraf o al Festival Mini.  
 
Per poder posar al dia les instal·lacions adequant-les a la normativa vigent, el Casino 
ha afrontat un seguit de millores. La coberta de l’edifici ha estat una de les actuacions 
principals de la reforma realitzada. Per tal de donar suport a l’entitat, l’Ajuntament 
d’Olot proposa contribuir amb 25.000 euros (VINT-I-CINC MIL EUROS) a les obres 
realitzades a l’edifici del Casino Olotí, una de les façanes destacades del Passeig d’en 
Blay al costat del Teatre Principal i que també és visible des de la plaça de l’1 
d’Octubre de 2017.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració de l’Ajuntament d’Olot amb el Casino 
Olotí per un import total de 25.000 euros (VINT-I-CINC MIL EUROS) amb càrrec a la 
partida del Pressupost de 2020.  
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Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

20100  924  78002 25000 TRANSF. ALCALDIA - CASALS I 
ENTITATS (PR20) 

100 001 001 001 000 000 

 

 

SEGON.- FACULTAR expressament al Sr. Alcalde per a la signatura del conveni, així 
com la documentació que se’n derivi.   
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a les entitats afectades.  
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 en contra (2 CUP). 
 
 

17.2. - PROPOSANT APROVAR CONVENI DE COL·LABORACIÓ AMB ELS 
ATENEUS HISTÒRICS DE LA CIUTAT – CENTRE CULTURAL ELS CATÒLICS 

 
 

Núm. de referència : X2020045209     
Núm. expedient: SAL32020000028 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
L’Ajuntament d’Olot impulsa un Pla de Millora dels Ateneus Històrics de la ciutat. L’any 
2016 la Regidoria de Cultura d’Olot va promoure una iniciativa per ajudar a aquests 
equipaments a eliminar les barreres arquitectòniques i posar al dia les instal·lacions. 
D’acord amb la Generalitat, es va acordar l’obertura d’una convocatòria d’ajuts -
iniciada a Olot i amb un desplegament posterior a tot Catalunya- perquè s’hi poguessin 
acollir les entitats de més de cinquanta anys d’història.  
 
El Pla de Subvencions d’Ateneus va néixer amb l’objectiu de contribuir a la millora dels 
locals on, de forma estable i d’ús habitual, s’hi porten a terme diferents activitats. 
Sorgits a la segona meitat del segle XIX, els ateneus han esdevingut centres amb una 
intensa vida cultural i associativa a tot Catalunya. A més de ser escenari d’actes, 
compten amb cafè per a espai de trobades i una biblioteca que, amb el temps, es 
trasllada a un edifici propi fora de les instal·lacions.  
 
La COVID-19 ha tingut un fort impacte en els ateneus que, com a la resta 
d’equipaments que acullen programació cultural, han hagut d’aturar la seva activitat 
d’acord amb les mesures per fer front al coronavirus. A les limitacions decretades, 
aquests equipaments han hagut d’adequar les seves instal·lacions a la nova realitat 
marcada per la pandèmia. 
 
Amb la voluntat de contribuir a la millora dels Ateneus Històrics de la ciutat, 
l’Ajuntament d’Olot proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb el Centre 
Cultural Els Catòlics per un import de 15.000 euros (QUINZE MIL EUROS).  
 
El Centre Cultural Els Catòlics compleix aquest 2020 el seu 142è aniversari i, des de fa 
123 anys, està situada al mateix local del primer pis del carrer Clivillers, número 7. Els 
Catòlics exerceix d’Hotel d’Entitats de la ciutat, on s’hi reuneixen regularment una 
mitjana de set associacions i disposa de sala d’exposicions. L’entitat és l’encarregada 
d’organitzar diverses activitats al llarg de l’any com la Cavalcada i el Campament 
Reial. 
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Fa dos anys, els Catòlics van realitzar obres de millora per garantir l’accessibilitat a les 
instal·lacions. Amb el suport de la Generalitat i l’Ajuntament d’Olot, es va realitzar la 
instal·lació d’un ascensor i les obres d’adequació dels lavabos per fer-los accessibles a 
tothom. Ara, els Catòlics afronten les obres d’arranjament de la coberta de l’immoble 
que disposa de baixos i tres pisos superiors i amb una decoració a la façana que fa 
pensar en el primer Modernisme.  

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració de l’Ajuntament d’Olot amb els 
Ateneus Històrics de la Ciutat d’Olot per un import total de 15.000 euros (QUINZE MIL 
EUROS) amb càrrec a la partida del Pressupost de 2020.  
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

20100  924  78002 15000 TRANSF. ALCALDIA - CASALS I 
ENTITATS (PR20) 

100 001 001 001 000 000 

 
 
SEGON.- FACULTAR expressament al Sr. Alcalde per a la signatura del conveni i així 
com tota la documentació que se’n derivi.   
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a les entitats afectades.  
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 en contra (2 CUP). 
 
 

17.3. - PROPOSANT APROVAR CONVENI DE COL·LABORAICIÓ AMB ELS 
ATENEUS HISTÒRICS DE LA CIUTAT – ORFEÓ POPULAR OLOTÍ 

 
Núm. de referència : X2020045221     
Núm. expedient: SAL32020000029 

 
 
L’Ajuntament d’Olot impulsa un Pla de Millora dels Ateneus Històrics de la ciutat. L’any 
2016 la Regidoria de Cultura d’Olot va promoure una iniciativa per ajudar a aquests 
equipaments a eliminar les barreres arquitectòniques i posar al dia les instal·lacions. 
D’acord amb la Generalitat, es va acordar l’obertura d’una convocatòria d’ajuts -
iniciada a Olot i amb un desplegament posterior a tot Catalunya- perquè s’hi poguessin 
acollir les entitats de més de cinquanta anys d’història.  
 
El Pla de Subvencions d’Ateneus va néixer amb l’objectiu de contribuir a la millora dels 
locals on, de forma estable i d’ús habitual, s’hi porten a terme diferents activitats. 
Sorgits a la segona meitat del segle XIX, els ateneus han esdevingut centres amb una 
intensa vida cultural i associativa a tot Catalunya. A més de ser escenari d’actes, 
compten amb cafè per a espai de trobades i una biblioteca que, amb el temps, es 
trasllada a un edifici propi fora de les instal·lacions.  
 
La COVID-19 ha tingut un fort impacte en els ateneus que, com a la resta 
d’equipaments que acullen programació cultural, han hagut d’aturar la seva activitat 
d’acord amb les mesures per fer front al coronavirus. A les limitacions decretades, 
aquests equipaments han hagut d’adequar les seves instal·lacions a la nova realitat 
marcada per la pandèmia. 
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Amb la voluntat de contribuir a la millora dels Ateneus Històrics de la ciutat, 
l’Ajuntament d’Olot proposa l’aprovació d’un conveni de col·laboració amb l’Orfeó 
Popular Olotí per un import total de 10.000 euros (DEU MIL EUROS). 
 
L’Orfeó Popular Olotí és una entitat sociocultural nascuda a la ciutat l’any 1904. 
Durant tot l'any acull tota mena d’activitats i és escenari d’actes molt diversos: 
presentacions de llibres, concerts de diferents festivals…. Teatre, cant coral, 
conferències, concerts, exposicions, fotografia, cinema, festes, sortides, seu d'altres 
entitats, participació ciutadana, son entre altres, les activitats que si fan. Disposa d'un 
teatre, de cafeteria i restaurant "La cuina de l'Orfeó", de sales d'assaig i reunions, així 
com dos espais per a exposicions.  

 
En els últim anys, l’Orfeó ha portat a terme un seguit d’accions per posar al dia les 
instal·lacions: des de la col·locació d’un ascensor així com la compra i posterior 
condicionament del espais de la part inferior en una iniciativa que va comptar amb la 
participació de la Generalitat i l’Ajuntament d’Olot.  

 
L'Orfeó consta de l’accés principal des del carrer Bellaire. A la planta baixa hi ha 
l’ascensor i la sala de Cal Fat. Al primer pis, hi ha la sala principal amb 
cafeteria/restaurant, una sala de televisió i l’entrada al teatre. Al segon pis, sales de 
reunions i arxiu - vestuari. Amb l’augment de l’activitat i de la incorporació de noves 
entitats que fan servir l’Orfeó per a les seves iniciatives ha calgut condicionar la sala 
d’actes del primer pis.  
 
El primer pis de la sala del teatre és l’emplaçament de l’equip tècnic des d’on es 
controlen les llums i el so dels espectacles. Va ser construït fa més de 100 anys, a 
mode d’altell de pati de teatre per veure sarsueles. La seva imatge és un dels símbols 
de l’entitat, però la seva antiguitat i mode de construcció fa que cada any que passa 
l’estructura perdi seguretat, motiu pel qual requereix l’actuació que és objecte d’aquest 
conveni.  

 
Per tal de donar suport a l’entitat, l’Ajuntament d’Olot proposa col.laborar amb 10.000 
euros (DEU MIL EUROS)  les obres de millora de l’Orfeó Popular Olotí.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- APROVAR el conveni de col·laboració de l’Ajuntament d’Olot amb l’Orfeó 
Popular Olotí per un import total de 10.000 euros (DEU MIL EUROS) amb càrrec a la 
partida del Pressupost de 2020.  
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

20100  924  78002 10000 TRANSF. ALCALDIA - CASALS I 
ENTITATS (PR20) 

100 001 001 001 000 000 

 

 
SEGON.- FACULTAR expressament al Sr. Alcalde per a la signatura del conveni, així 
com tota la documentació que se’n derivi.   
 
TERCER.- NOTIFICAR el present acord a les entitats afectades.  
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 en contra (2 CUP). 
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18.1. - APROVACIÓ DEFINITIVA MODIFICACIONS ORDENANCES FISCALS I 
ORDENANÇA DE PREUS PÚBLICS 2020 A REGIR A PARTIR DEL PROPER 

EXERCICI 2021 
 
Núm. de referència : X2020044465     
Núm. expedient: IG112020000011 

 
L’Ajuntament Ple en sessió celebrada el dia 29 d’octubre de 2020 va aprovar 
provisionalment els següents acords: 
 

• Aprovació de les modificacions de les Ordenances Fiscals i Ordenança de 
Preus Públics 2020 a regir a partir del proper exercici 2021. 

• Aprovació del calendari del contribuent 2021. 
 
Els esmentats acords es van publicar al BOP núm. 210 de 2 de novembre de 2020 i la 
seva exposició pública s’ha fet des del dia  2 de novembre de 2020 fins el dia 15 de 
desembre de 2020 ambdós inclosos. 
 
Per altra banda, fer incís en què l’Ordenança núm 3.1 Taxa per utilització privativa o 

aprofitament especial del domini pública local -apartat: Taules i cadires, carpes o 

recintes tancats està suspesa fins a 31/12/2020 i per tant a partir de 01/01/2021 

tornarà a entrar en vigor d’acord als preus nous que ara s’aproven definitivament. 

 
Durant el període d’exposició pública: 
 

a) S’han fet unes petites correccions tècniques puntuals d’ajustament legal a la 
normativa vigent a l’Ordenança de preus públics. 
 

b) S’ha presentat una única reclamació: 
 
- Servei català de la Salut.- Demana que s’incorpori a l’Ordenança fiscal 

núm. 2.1.1 de l’Impost sobre bens immobles (IBI) el que preveu l’article 62.3 
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, per tal que els centres sanitaris 
gaudeixin d’exempció 

 
Aquesta reclamació ha estat informada desfavorablement en base a l’informe 
tècnic que consta a l’expedient que es transcriu a continuació: 
 

INFORME DELS SERVEIS ECONÒMICS 
 

“En relació a la petició de “Catsalut” de la Generalitat de Catalunya, respecte a 
la bonificació potestativa als centres d’assistència sanitària, pel que fa a la 
liquidació de l’Impost sobre béns Immobles, fer constar que l’Ajuntament d’Olot 
segueix un criteri restrictiu respecte a aquest tipus de bonificacions, per tal de 
poder mantenir el seu equilibri econòmic i financer a nivell pressupostari. La 
situació dels ingressos en els ens locals viu una situació endèmica des de fa 
molts anys i per altra banda la conveniència de donar resposta a les múltiples 
necessitats del municipi van més enllà de les obligacions que fixa la normativa 
vigent, en benestar social, en immigració, en seguretat ciutadana, en 
preservació del medi ambient, en sanitat pública, en transport públic... 
 



Mod ACTS_DP06 

És per tot això que l’interventor que subscriu informa desfavorablement 
aquesta petició, sempre des d’un punt de vista estrictament tècnic i 
d’oportunitat i conveniència econòmica i financera 
 
Olot, 11 de desembre de 2020” 

 
 

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- DESESTIMAR íntegrament la reclamació presentada pel Servei Català de la 

Salut en base als raonaments que s’exposen a l’informe tècnic que s’ha transcrit a la 

present resolució. 

Segon.- APROVAR definitivament la modificació de les OOFF 2020 i Ordenança de 

preus públics 2020 a regir a partir del proper exercici 2021. 

Tercer.- Aprovar definitivament el calendari del contribuent per al 2021 que queda 

redactat així: 

 

 
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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Quart.- Publicar al BOP, d’acord amb el que disposen els articles 17-3 i 17-4 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 l’article 45.1-a) de la Llei 39/2015, de 1 d’octubre, del 
Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques -LPACAP-: 
 

• L’acord d’aprovació definitiu de les Ordenances Fiscals i Ordenança de Preus 
públics pel 2021. 

• L’acord d’aprovació provisional de les modificacions de les Ordenances Fiscals 
i Ordenança de Preus Públics 2020 a regir a partir del proper exercici 2021. 

• El text de les modificacions de les Ordenances Fiscals i Ordenança de Preus 
públics 2020 a regir per a l’exercici 2021 

 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Aquestes ordenances fiscals suposaven la possibilitat de 
començar a establir la progressivitat. A pujar a qui més té i baixar a qui està patint més 
la crisi. S’aproven unes ordenances iguals que les anteriors, pensades abans de la 
crisi per fer front a reptes que ens portarà aquesta nova crisi. Perdem l'oportunitat de 
fer unes ordenances de transformació social. Demanem a partir d’aquest 2021 
començar a treballar definitivament amb la tarificació social i progressiva. 
 
Intervé el Sr. Guix. Votarem en contra a l’igual que vam fer a l’aprovació inicial. 
Vam valorar positivament que hi hagués una congelació de la pressió fiscal però van 
fer una sèrie d’aportacions que no es van recollir. 
 
Intervé la Sra. Suescun. Ens abstindrem d’acord amb el que vam votar a l’aprovació 
inicial. Referent a la reclamació del Servei Català de la Salut, ens agradaria saber 
quins equipaments públics estat exempts d’IBI i quins no? És a dir escoles, l’edifici 
d’Hisenda, esglésies, etc. 
 
Intervé el Sr. Interventor. La llei de de mecenatge que regula tota aquesta tipificació de 
l'IBI, en relació en aquest cas a fundacions i associacions que siguin declarades 
d'utilitat pública, fixa que només podran tenir aquesta condició de bonificació de l'IBI si 
realment són propietaris. Hi ha moltes fundacions que només són de gestió que no són 
propietaris de l'edifici i aquestes no poden tenir la bonificació. També és veritat que el 
cas que es donin bonificacions d’IBI a fundacions que exerceixin com a centres 
concertats d'ensenyament, l'Estat compensa aquestes bonificacions i des del Ministeri 
d'Hisenda es regularitza i es paga aquests diferencials que deixen de pagar les 
fundacions que puguin acreditar que tenen la condició de propietàries. 
En el cas de l'ambulatori és una entitat depenent de la Generalitat, no té tipificació 
expressa que pugui tenir dret a la bonificació. Els centres escolar, pel que 
comentàvem si són centres concertats tenen dret a bonificació sempre que esmenti en 
la condició de propietaris. Però tot això ens ve bonificat per a l'Estat i en el cas de 
l'església tenen la bonificació expressament concedida pel Concordat amb la Santa 
Seu que fixa aquest criteri de bonificació obligatori. 
 
 
 

Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT ), 5 en contra 
(3 PSC i 2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC). 
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19.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 1ER 
TRIMESTRE 2021 

 
Núm. de referència : X2020043063     
Núm. expedient: IG112020000010 

 
Vist l’expedient administratiu IG112020000010 de Cultura i antecedents 
corresponents, el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció 
dels següents acords: 
 
Convalidar l’acord de Junta de Govern del dia 3 de desembre de 2020 corresponent a 
l’aprovació de preus públics música i arts escèniques gener – març 2021 segons 
detall: 
 

“Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats d’Arts 
Escèniques i Música que es portaran a terme la temporada gener-març 2021.  
 
Amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret 
legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de 
les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic corresponent.  
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei.  
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
  
En relació a l’expedient IG112020000010 de Cultura, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el regidor delegat de Cultura, proposa a la Junta de 
Govern Local, l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles següents de la 
programació de Música: 
 

DATA COMPANYIA/ESPECTACLE PREU 

ANTICIPADA 

PREU S.A* APROPA 

CULTURA 

OLOT 

CULTURA 

02/01/2021 Nadal Big Band 15,12,7 i 5 18, 15, 10 i 7 10, 7, 5, 3 3 5 

30/01/2021 Franch–Guinnovart 6 8 5 3 5 

06/02/2021 Cocanha 10 12 7 3 5 

13/02/2021 Pau Vallvé 10 12 7 3 5 

27/02/2021 Jaume Vilasecatrio 10 12 7 3 5 

21/03/2021 Giorquestra  15,12,7 i 5 18, 15, 10i 7 10, 7, 5, 3 3 5 

28/03/2021 Guillem Roma 10 12 7 3 5 

08/05/2021 CMS Trio 10 12 7 3 5 

15/05/2021 Buhos 15,12,7 i 5 18, 15, 10 i 7 10, 7, 5, 3 3 5 

 
Segon.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles següents de la 
programació d’Arts Escèniques: 



Mod ACTS_DP06 

 
 

• VARIS = Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC 

• S.A = Club de fidelitat Societat Anònima  

  

Tercer.- Convalidar aquest acord al proper Ple de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Quart.- Una vegada convalidat en el Ple de l’Ajuntament d’Olot, publicar aquests preus 
públics al BOP de la província, d’acord a la normativa reguladora.” 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova  amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC), i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
20.1. - PATRIMONI MUNICIPAL: ACORD SOBRE LA CESSIÓ D'ÚS D’UN ESPAI A 
L’EDIFICI DE “LA PROVIDÈNCIA” A L’AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA DONA 

DEL TURA. 
 
Núm. de referència : X2020045475     
Núm. expedient: SC992020000016 

 
L’Ajuntament d’Olot és propietari de part l’edifici anomenat “La Providència”, de 
conformitat amb el conveni de regulador de la cessió de propietat d’una porció de la 
finca anomenada “Divina Providència”, entre el Bisbal de Girona i l’Ajuntament d’Olot, 
aprovat pel ple de la Corporació en sessió de data 24 de setembre de 2020. 
 
L’Agrupament Escolta Nostra Dona del Tura és una entitat sense afany de lucre 
integrada a l’Associació “Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya”, que està 
inscrita al Registre d’Associacions de la Generalitat de Catalunya amb el núm. 6847, 
de la Secció 1a. del Registre de Barcelona. 
 
La col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Agrupament Escolta Nostra Dona del Tura 
per desenvolupar activitats dirigides a infants i joves no és nova. A títol informatiu 
recordar que aquesta col·laboració es fonamenta, entre d’altres, en l’acord del ple 
municipal de data 21 d’abril de 1994, en el que l’Ajuntament d’Olot va cedir a 
l’Agrupament Escolta l’ús de l’anomenat “Moli de Can Climent” com a seu social i espai 

DATA COMPANYIA ESPECTACLE PREU VARIS* S.A.* APROPA 

CULTURA 

OLOT 

CULTURA 

COL·LECTIUS ALTRES 

16 I 

17/01/2021 

La quarta 

paret  

El secret del volcà  16,00  NO  NO  NO  NO  NO  NO  

22/01/2021 Agrupació Sr. 

Serrano  

The Mountain  22/18/12/8  20/16/10/6  16/12/6/4  3,00  5,00  NO  NO  

23 I 

24/01/2021 

Agrupació Sr. 

Serrano  

Prometeu +  8,00  NO  NO  NO  NO  50%  

04/02/2021 Juana Dolores  Massa diva...  10,00  9,00  7,00  3,00  5,00  NO  NO  

14/02/2021 Ateneu 9Barris  Fins i tot la foscor...  12,00  8,00  7,00  3,00  5,00  50%  >12 

ANYS 8€  

25 I 

26/02/2021 

El Conde de 

Torrefiel  

Se respira en el 

jardín....  

10,00  9,00  7,00  NO  5,00  NO  NO  

27/02/2021 El Conde de 

Torrefiel  

Los Protagonistas  10,00  9,00  7,00  3,00  5,00  50%  

28/02/2021 El Conde de 

Torrefiel  

Los Protagonistas  10,00  9,00  7,00  3,00  5,00  50%  

06/03/2021 Cultura i 

conflicte  

Encara hi ha algú al 

bosc  

22/18/12/8  20/16/10/6  16/12/6/4  3,00  5,00  NO  

13/03/2021 Servand 

Solanilla  

Vols un got d'aigua?  5,00  NO  NO  NO  NO  NO  

19/03/2021 Parking 

Shakespeare  

La tempesta  22/18/12/8  20/16/10/6  16/12/6/4  3,00  5,00  50%  

Del 24 al 

27/03/2021 

Escarlata 

Circus  

C.A.M.E.S visita 

guiada  

3,00  3,00  REGAL  1,00  REGAL  NO  

27/03/2021 Cascai teatre  Novecento  22/18/12/8  20/16/10/6  16/12/6/4  3,00  5,00  NO  
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per al desenvolupament de les activitats que li són pròpies d’acord amb els seus 
Estatuts fundacionals. 
 
Aquesta col·laboració es fonamenta en l’interès social i en el benefici que comporta als 
interessos de caràcter local, centrats en la organització d’activitats dirigides a infants i 
joves, per al seu desenvolupament personal. 
 
El Reglament del patrimoni dels ens local, aprovat per Decret 336/1988, de 17 
d’octubre (RPEL), a l’article 75, preveu la potestat que tenen els ens locals de cedir en 
precari l'ús de béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a 
entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d'utilitat pública o 
d'interès social, sempre en benefici d'interessos de caràcter local. 
 
En qualsevol cas en l'acord de cessió ha de determinar la finalitat concreta a què les 
entitats o les institucions beneficiàries han de destinar els béns i ha de seguir el 
procediment establert en aquesta mateix article. En el nostre cas, en tractar-se d’una 
adjudicació directa, és requereix obrir un període previ d'informació pública, durant el 
qual s'hi poden formular reclamacions o al·legacions. Finalitzat el procediment la 
cessió es formalitza en un document administratiu. 
 
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local; 
el 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 el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que 
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens local; i vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el  President de la Comissió Informativa, proposa al Ple 
l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Cedir gratuïtament en precari a l’AGRUPAMENT ESCOLTA NOSTRA DONA 
DEL TURA l’ús d’un espai a l’edifici de “La Providència”, que es destinarà a seu social 
de l’entitat i al desenvolupament d’aquelles activitats que li són pròpies i d’altres que 
pugui organitzar dirigides a infants i joves, per un període de vint anys. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant la publicació del 
corresponent anunci en el BOP i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de 
quinze hàbils, per a la formulació de reclamacions o al·legacions. 
 
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del document administratiu de 
formalització de la cessió. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Muñoz i n’explica el contingut. 
 
Intervé el Sr. Riera.  Ens felicitem per aquesta cessió. És una entitat amb molta història 
a la ciutat que fan una molt bona feina i tenen una capacitat setmana rere setmana 
d'educar en el lleure a desenes d’infants i joves. Per tant, considerem que des de 
l'Ajuntament se'ls ha de donar total suport. Aquesta cessió ve donada perquè l’espai 
que ells utilitzaven del Molí d’en Climent, com ha explicat la regidora a part de ser una 
zona inundable té una sèrie de detioraments. S’hi ha pogut fer una inversió part de 
l’Ajuntament, com també per part dels escoltes i per desgràcia ara està tancat. Valdria 
la pena plantejar què s’hi fa al Moli d’en Climent i salvar-lo. Bàsicament perquè moltes 
vegades parlem del riu Fluvià, de les seves lleres, d'aquests espais de la ciutat que 
han anat perdent els seus usos. Però seria interessant en aquest sentit  recuperar 
aquesta part de memòria històrica de les adoberies i creiem que el molí d'en Climent 
seria una peça clau en aquest aspecte. 
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Intervé el Sr. Guix. Estem contents que una entitat que té la seva història funcioni a la 
ciutat i tingui un bon lloc. Coincideixo amb el Sr. Riera que el Moli d’en Climent s’hauria 
de rehabilitar perquè és un patrimoni històric, arqueològic i d’artesania. Seria 
interessant amb l’objectiu que Olot ha de viure de cara al riu, el Molí d’en Climent 
hauria de ser un equipament que es pogués visitar. Per altra banda, si que ens 
agradaria participar en les decisions que es prenguin sobre la què pot anar-hi a la 
resta de l’edifici de la providència. 
 
Intervé la Sra. Gamouchi. Demanaríem que aquest fos un lloc fixe pels escoltes i no 
se’l hagi de moure per cap altra raó. Que puguin desenvolupar amb comoditat les 
seves activitats i que la gent els identifiqui en aquest lloc. Això passa també, per 
disposar d’un Pla d’equipaments de la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Muñoz. Gràcies per les seves aportacions. El Molí d’en Climent té uns 
dèficits estructurals i arreglar-los costaria unes 500.000€. Ara no és el moment però ho 
contemplarem. Pel que fa els escoltes, per poc que podem els mantindrem a la 
Providència. No sabem del tot els usos que li donarem definitivament tot l'edifici però 
tenint en compte que l'agrupament escolta té seva activitat només els dissabtes a la 
tarda durant tres hores i que bàsicament el que volen gaudir és dels exteriors, serà 
absolutament compatible amb el que en un futur decidim fer a l'edifici. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Busquem estabilitat pels escoltes per això signem aquest 
conveni a 20 anys. Voldria fer una referència altra vegada a l'activitat associativa i a la 
importància que li hem de donar. Aquest conveni va acompanyat d'unes obres de 
canvi d'instal·lacions que han de permetre fer l'activitat amb la seguretat que els 
infants i els joves demanen que inicialment costen 42.000€.  No és només la signatura 
del conveni sinó també una inversió de canvi instal·lació que s'assembla força a la 
quantitat que fa un moment hem donat en els tres Ateneus per continuar fent la seva 
activitat.  Comparteixo moltíssim en tenir un espai d'interpretació del patrimoni del que 
era un molí però són unes obres caríssimes.  Cada inversió té al seu temps, ara no és 
el moment però les obres que vàrem fer de canvi de coberta, varen ser per garantir 
que l’edifici no es deteriorés més en el seu interior. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
21.1. - MOCIÓ DEL GRUP PSC DEMANANT LA TRANSFORMACIÓ DEL CENTRE 
D'ATENCIÓ PRIMÀRIA D'OLOT (CAP) EN CENTRE D'URGÈNCIES D'ATENCIÓ 

PRIMÀRIA (CUAP) 
 
 
Núm. de referència : X2020046228     
Núm. expedient: SG022020000030 

 
 

La Garrotxa és una comarca gironina prepirinenca que limita amb les comarques 

del Ripollès, Osona, la Selva, el Pla de l’Estany, l’Alt Empordà i el Vallespir. Té una 

extensió de 735,39 km² i una població de gairebé 57.000 habitants. 

El Servei Català de la Salut (CatSalut) és l'entitat que garanteix l'atenció sanitària de 

cobertura pública a tots els ciutadans i ciutadanes de Catalunya.  
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La demanda d’atenció immediata que fa la ciutadania abasta situacions diferents (des 

d’emergències amb risc vital fins a consultes per problemes banals o que no precisen 

d’una atenció immediata) i es produeix amb intensitat variable en diferents moments. 

Aquesta diversificació de situacions requereix també de respostes diferents, de 

manera que cal dissenyar mecanismes per classificar aquesta demanda i establir 

circuïts que permetin dirigir-la al recurs més adient segons la necessitat assistencial de 

la persona afectada. 

El Departament de Salut ha dut a terme un treball de definició del model d’atenció a les 

urgències amb la col•laboració d’un conjunt de professionals de diferents 

organitzacions, coneixedors de la realitat de l’atenció urgent i implicats en experiències 

de canvi en diversos territoris. 

Els elements clau del model d’atenció a les urgències definit pel Departament de Salut 

són el següents: 

 

1. Direccionament de l’atenció immediata als dispositius més adequats segons la 

complexitat de la urgència. 

2. Accés lliure de la població a l’atenció primària i a dispositius d’urgències de baixa 

complexitat, per via presencial, i a central de trucades, per via telefònica. Amb 

derivació qualificada a dispositius d’atenció complexa quan correspongui, amb 

preferència d’accés un cop derivat. 

3. Cartera de serveis diferenciada segons dispositius, amb correspondència amb els 

nivells de triatge. 

4. Atenció a les urgències de baixa complexitat amb estil de pràctica clínica d’atenció 

primària, ja sigui en dispositius localitzats en centres d’atenció primària, centres 

específics d’urgències o centres hospitalaris. 

5. El model es pot adaptar a les característiques de cada territori però respectant els 

elements definidors del model sobre accés, cartera de serveis i direccionament. 

 

El model diu que tot pacient s´hauria de triar abans dels 10 minuts de la seva arribada 

al servei d’urgències. 

El direccionament de l’atenció immediata cap als dispositius més adequats segons la 

complexitat de la urgència no es dona a la comarca de la Garrotxa.  

El centre d’atenció primària de l’àrea bàsica d’Olot roman tancat a les nits i els caps de 

setmana. Per tant les urgències de baixa complexitat (nivells IV i V) s’han d’atendre al 

Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa, situat a Olot, al mateix temps que les mes 

complexes. Aquesta situació provoca una sobrecarrega del servei d’urgències a 
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aquest hospital, que en aquets horaris dona servei d’urgències a tots als habitants de 

la Garrotxa, on el temps d’espera per ser atès és molt gran. 

Per evitar esperes innecessàries i la saturació del servei d’urgències s´hauria de 

valorar sempre la possibilitat d´atenció pels equips d´atenció primària i que siguin ells 

els que derivin a l´hospital.  

Generalment, l’atenció urgent es resol abans en aquests centres que a les urgències 

dels hospitals, on sempre tenen preferència els pacients amb urgències de risc vital. 

Els objectius són clars: d’una banda donar un millor servei a la població i, d’un altre 

banda utilitzar millor els recursos humans dels que disposa el servei de salut a la 

comarca, garantint el dret de les persones a un servei sanitari públic i de qualitat.  

Per tot això es proposa al Ple l’adopció dels acords següents: 

1. Sol·licitar al Servei Català de Salut la transformació del Centre d’Atenció 

Primària (CAP) d’Olot en Centre d’Urgències d’Atenció Primària (CUAP). 

2. Donar trasllat d’aquest acord al Departament de Salut de la Generalitat de 

Catalunya, al Consell Comarcal de la Garrotxa, a la Diputació Provincial, i al 

Parlament de Catalunya.  

 
 

 

Presenta la moció la Sra. Alegre i en llegeix el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens agrada la moció però abans d’arribar aquí i transformar el 
CAP d’Olot en CUAP, potser hauríem d'haver fet dues coses prèvies. La primera, és 
complir mocions que s'han presentat anteriorment en aquest Ple. El setembre del 
2019, es va aprovar una moció en què es demanava dotar de més professionals i 
recursos les urgències del nostre Hospital. Aquí està el problema de base i tenim un 
hospital que baixa pressupost, redueix personal i això afecta els serveis i a l'atenció de 
les persones. El novembre de 2018, es va aprovar una moció per complir amb totes 
les peticions que va reclamar el personal sanitari de l'atenció primària i comunitària 
que reclamaven més personal, més professional, baixar la ràtio pacient per 
professional i el nombre de visites que tenen acordades cada professional, 
incrementar el pressupost, etc. Si tinguéssim aquestes dues feines fetes potser no 
hauríem d'haver arribat a presentar la moció. Per tant, ens abstindrem perquè s'hauria 
d'haver començat per aquí. Només recordar que no invertir en sanitat mata i per 
desgràcia ho hem comprovat en aquesta època que ens toca viure. Estem patint les 
conseqüències de les retallades del sector públic sanitari dels darrers anys. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Aquesta moció mereix iniciar-la amb una defensa del 
personal d'urgències de l'Hospital d'Olot. Malgrat els números dels temps d’espera a 
nivell de personal fan tot el que poden i una mica més. Sí creiem que cal trobar una 
solució en aquest sentit. El gener d’aquest any 2021, es començarà a implementar Pla 
d'enfortiment i transformació de l'atenció primària i per tant creiem que és un bon 
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moment per fer aquesta demanda i que el CAP de la ciutat d'Olot es transformi en 
CUAP.  De fet constatàvem que hi ha ciutats amb menys habitants que les nostres que 
tenen aquest servei de CUAP. Evidentment són ciutats que tenen el seu hospital de 
referència comarcal més lluny, però bé crec que les dimensions d'aquesta ciutat potser 
que s'adaptin a aquesta necessitat. Aquest Pla fa intervenció en l’augment de 1.400 
professionals que treballaran en atenció primària. També en els processos de treball, 
amb les eines tecnològiques que evidentment s'ha demostrat que en aquest moment 
de Covid eren absolutament insuficients i també en l'habilitació i millora d'espais. Per 
tot això, creiem que lliga prou bé amb la proposta que ens fa el PSC. La consolidació 
d’aquest Pla és per l’any 2022 i per tant és bon moment per fer la demanda de la ciutat 
al Serveis Territorials de Girona que és l’encarregada de planificar les dotacions en 
aquest sentit. Esperem doncs, si l’equip de govern l’aprova que lideri aquesta demana 
i nosaltres hi estarem al costat. 
 
Intervé la Sra. Camps. Hi votarem a favor perquè volem instar al Departament de Salut 
que estudiï aquesta transformació del CAP d'Olot en CUASP. Entenem que l'obertura 
del CAP a les nits i el cap de setmana ha de millorar l'assistència als ciutadans d'Olot. 
Però justament en aquesta línia de voler oferir un millor servei als olotins i olotines, 
volem recalcar que per a nosaltres és prioritari l'obertura del CAP Nord. El procés ja 
està iniciat i esperem respostes del Departament de Salut en referència a la licitació de 
l'obra. Per tant, desitgem que en breu sigui una realitat perquè ens ajudarà a donar un 
millor servei.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Només un aclariment pel que fa les mocions de 2018 i 2019, 
aquestes ja es varen complir. En elles es demanava traslladar la moció al Departament 
de Salut i així es va fer. El que no pot l’Ajuntament, és incrementar el personal de 
l’hospital o d’un centre d’atenció primària. Tampoc sé amb què es basen per dir que 
l’hospital han reduït personal aquest any. Perquè no és així i vull deixar-ho clar. Potser 
no s’ha incrementat pel fet que costa trobar professionals mèdics que vulguin venir a 
l’hospital d’Olot. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova  amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 

22.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

ZONIFICACIÓ ESCOLAR 
Intervé la Sra. Roca. Els passat Ple del Consell Escolar Municipal del dia  10 de 
desembre, es van aprovar les conclusions sobre el procés de revisió de la zonificació. 
Se'ns va comunicar que el decret d'admissions es tirarà endavant, això donarà un nou 
marc que serà aprovat el gener o febrer. Però va quedar pendent fer un estudi tècnic 
que reculli i analitzi les dades per tal de poder treballar. Es tirarà endavant aquest 
estudi a banda del que pugi sortir en el decret? 
 
Intervé la Sra. Camps. En aquests tenim les conclusions en Stan-by, esperant aquest 
decret que està a punt de sortir. Recentment el Síndic de Greuges ens ha demanat les 
consideracions que des de l'Ajuntament fem en la zonificació actual perquè des del 
Departament d'Educació se'ns havia dit que no  seguíem les normatives,  fins i tot que 
vulneràvem drets. Davant aquesta acusació el Síndic de Greuges ens ha demanat 
l'explicació de per què hem defensat aquesta unificació actual que hi ha ara. Fa pocs 
dies hem rebut la resolució del Síndic de Greuges d'acord amb el que ens havia 
demanat dient que aquesta unificació actual compleix normativa que no vulnera cap 
dret i a més a més ha estat anomenada com a exemple a seguir en la lluita contra la 
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segregació escolar. Per tant, si hem de fer una revisió de la zonificació el motiu no 
serà perquè no complim normativa i vulnerem drets, sinó per algun altra motiu dels 
quals ja ha sortit en aquest procés de zonificació i revisió en aquest Consell Escolar. 
 
ÚS ESPAI PROVIDÈNCIA 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden desenvolupar l’ús del nou espai de la Providència. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Continuem amb la idea inicial de destinar-ho a usos formatius. 
És un tema que no està tancat del tot en quan a finançament ni tampoc en quina part 
s'hauria d'ocupar per fer aquests usos. Permeti'm que m'agafi una mica més de temps 
per tenir la concreció clara. Està ben encaminat i tenim ganes de fer-hi projectes 
importants per a la ciutat. Tan bon punt tinguem confirmació seran els primers a saber-
ho. 
 
TÍTOL “MUY LEAL CIUDAD DE OLOT” 
Intervé el Sr. Riera. Caldria fer una renúncia al títol “Muy Leal Ciudad de Olot”. Durant 
la Primera Guerra Carlina entre el setembre i l'octubre del 1835 Olot va tenir un setge 
brutal. Una situació bastant complexa i va tenir un setge per part d'Antonio Bergnes 
que volien defensar la causa d'Isabel II. Per aquest fet vam rebre un títol aquest títol 
de “Muy Leal”  per part de les Cortes. Considerem doncs que no seria just pretendre 
tirar endavant la república catalana i mantenir aquest concepte d’una cort espanyola. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ho tractarem a la Junta de Portaveus perquè ara mateix no sé 
com s’ha de fer. 
 
CASETA DELS BUROTS 
Intervé el Sr. Guix.  Un cop aprovat el fons de romanents de l’exercici anterior i que es 
té ja el projecte de rehabilitació de la casa dels burots, encara hi ha l’actuació pendent. 
 
Intervé el Sr. Güell. Precisament a la reunió de coordinació de la setmana passada es 
van donar instruccions de fer la rehabilitació entre gener i febrer 
 
NETEJA CAMINS RURALS 
Intervé el Sr. Guix. Olot té una xarxa de camins rurals a l’entorn de la ciutat i durant 
aquest mesos després del Covid la gent els utilitza més per caminar o anar amb 
bicicleta. Algun d’ells estan en mal estat i demanem a l’equip de govern que prengui 
les mesures pertinents. Sobretot al camí del Pla de Sant Andreu i camins de l’entorn 
del riu Fluvià. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Farem la revisió corresponent i mirarem d’impulsar les 
millores que siguin necessàries per deixar-ho en bones condicions. 
 
MANTENIMENT ESPAIS PÚBLICS 
Intervé el Sr. Guix. Olot també tenim un problema en ciutadans que reclamen a 
l’Ajuntament per caigudes a la via pública. Si que tenim una falta de manteniment dels 
espais públics en aquest sentit on en alguns carrers hi ha lloses aixecades o tapes 
clavegueres fetes malbé. Caldria fer alguna actuació. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Si en cada casa hi ha alguna llamborda que es mou, imaginis en 
una ciutat. És difícil i quan en detectem hi fem anar la brigada a reparar-ho. Aquestes 
demandes de responsabilitat patrimonial de veïns i veïnes que ens arriben perquè 
s’entrebanquen amb alguna vorera o tenen algun desperfecte a mi em sap molt de 
greu denegar-les. Perquè moltes vegades no es pot demostrar la causa efecte de la 
caiguda perquè no s’ha avisat a la policia. Lamentablement se’n donen, intentem però 
tenir la ciutat tant endreçada com podem. 
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PLA PAVIMENTS DE CARRERS 
Intervé el Sr. Guix. Enguany ens han plogut 1.200 litres per metre quadrat any amb  el 
temporal Glòria i posteriors períodes de pluja després de Sant Jordi. En general els 
carrers de la ciutat estan molt malmesos. Caldria fer un esforç i aquest inici d’any fer 
un inventari de quins carrers cal arreglar i dotar de més pressupost la partida de 
carrers. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Tenim el pla de pavimentació a punt. A més cada vegada que 
detectem algun carrer que ho necessita, ja tirem endavant el projecte i els guardem. 
Tenim un llistat amb tots aquests projectes a punt, precisament per quan arriba el 
moment de decidir amb el Pla d’asfalts. Són recursos limitats tot i que fem tots els 
esforços per poder atendre tots els que podem. 
 
PODA ARBRES DEL FIRALET 
Intervé el Sr. Guix. Fa uns tres anys es van podar alzines i roures del Firalet que 
caldria anar podant perquè la copa dels arbres no molesti als veïns i parades del 
mercat. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Ara mateix no tinc els emplaçaments que entraran dins el Pla 
de poda d’aquest any i en tot cas sabent que és un tema que pot ser prioritari el 
posarem sobre la taula per valorar-ho amb els tècnics. 
 
MESURES DE TRANSIT 
Intervé el Sr. Guix. Olot necessita mesures puntuals de trànsit perquè tenim problemes 
de puntes de trànsit. Sobretot en hores d’acabament de les classes en escoles i també 
al finalitzar la jornada laboral en les empreses. Sobretot a la carretera de la Canya i la 
carretera de Sant Joan les Abadesses. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. En prenem nota. 
 
SENYALITZACIÓ OBRES PARC VELL 
Intervé el Sr. Guix. A les obres que s’estan realitzant a l’antiga gasolinera de la Plaça 
Clarà, hi ha una senyal de prohibit girar a la dreta posada en un pneumàtic que sovint 
es mou i un ciutadà que no coneix aquesta situació d’obres en aquesta zona es pot 
equivocar. Demanaríem una senyal en un lloc més visible. També demanaríem 
novament celeritat ens les obres perquè es tracte d’una artèria important de la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Prenem nota per aconseguir una millor senyalització 
d’aquesta zona. 
 
LLICENCIES D’OBRES 
Intervé el Sr. Guix. La tramitació d’una llicència obres a la ciutat en aquest moments 
pot tardar 6 mesos. No sé si és per falta de personal que informa les obres o perquè 
es recomana altres obligacions i feines als arquitectes municipals. Però no podem 
admetre que una llicència obres estigui 6 mesos sobre la taula si volem potenciar el 
dinamisme en l’economia de la ciutat perquè és important que es facin edificis nous. 
També trobem a faltar més control en aquelles obres il·legals de la ciutat, és a dir, 
aquelles que no han demanat llicència. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. M’ho haurà de demostrar que sigui generalment així, perquè 
això m’he encarregat personalment de demanar-ho perquè m’havia arribat, però no és 
així. No dic però que pot haver-hi algun cas concret de llicència que sí hagi tardat 6 
mesos. Per altra banda, si que ens trobem però, molts tècnics que ens presenten 
projectes defectuosos a consciència, ens obliguen a fer tota la revisió de les 
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deficiències que s’ha de corregir, se’ls hi envia i en canvi amb el que li encarreguen el 
projecte se li diu que ja va començar fa 6 mesos. 
Pel que fa les inspeccions d’obres, ja  ens agradaria tenir més personal per fer-ho però 
no podem contractar més personal perquè tenim normatives que ens ho impedeixen. 
 
ENCESA LLUMS DE NADAL 
Intervé el Sr. Granados.  Fa unes setmanes que es va posar en funcionament 
l'enllumenat dels principals carrers d'Olot per les festes de Nadal. Aquest any serà 
especial i hi haurà restriccions horàries i d’espais. Demanem preveure també una 
reducció de l’horari d’encesa de les llums de Nadal i plantejar-nos de cara al futur 
menys hores d’encesa i un consum més assenyat. No veiem necessari tenir alguns 
llums encesos tota la nit. Ho demanem ja no per un estalvi econòmics sinó per ser un 
model d’exemple de sostenibilitat com a ciutat. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Tenim bona part de l’enllumenat de Nadal amb una encesa i 
apagada que s’aproxima molt a aquets horaris de tancament dels comerços. I a dia 
d’avui, no estant tota la nit encesos. Ens queda pendent les avingudes que aprofitem 
l’encesa del fanals i per tant van amb el mateix sistema d’encesa i apagada de 
l’enllumenat públic. 
 
SEMÀFORS C. JOAQUIM DANÉS – C POU DEL GLAÇ 
Intervé la Sra. Barnadas. Fer arribar el prec que ens han fet arribar els veïns de 
l’encreuament del c. Joaquim Danés amb c. Pou del Glaç que van tenir interrompuda 
dues hores la funció dels semàfors sense presència de la policia municipal. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Lamento que una avaria trigues dues hores sense que vingués 
ningú. Però si no va venir la policia i se la va avisar probablement era perquè tenien 
dos o tres serveis coincidint en aquell moment que van considerar més urgents. 
Perquè la veritat és que en una situació així en quan se'ls avisa immediatament van al 
lloc on hi ha el punt per ajudar en el trànsit. A vegades però es produeixen aquestes 
situacions i sap greu perquè és una cruïlla molt complexa. 
 
BONIFICACIÓ ESCOMBRARIES EMPRESARIALS 
Intervé la Sra. Barnadas. Aclarir-nos si ho vam entendre bé que per aquest període 
que tots els comerços, restaurants i equipament d’aquest tipus han estat tancats i que 
tots érem a casa, no se’ls cobraria les escombraries empresarials i es faria en forma 
de bonificació una vegada pagat l’import general.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Té tota la raó. No ens vam comprometre en fer-ho però si a 
estudiar-ho. Tot i treballar-hi moltes setmanes no hem pogut trobar l’escletxa per fer-ho 
perquè jurídicament no s’aguanta. Finalment ho hem substituït amb els ajuts 500, 
1.000 i 3.000. 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart de 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 

 


