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ACTA NÚM.1 
SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA  21 DE GENER DE 2021. 

1A CONVOCATÒRIA 
 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 de gener de 2021 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 : X2021001449     
Núm. expedient: SG012021000005 

 
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 21 de gener 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 de 17 de desembre de 
2020. 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de gener. 
El primer de 2021 que, a causa de la COVID, manté el format telemàtic iniciat amb la 
pandèmia.   
 
“Comencem l’any pendent, malauradament de les dades de la pandèmia, que 
continuen essent preocupants” afirma l’Alcalde que ha volgut tenir unes paraules per a 
les persones han perdut un familiar, un amic....aquests últims mesos. L’Alcalde ha 
afegit que ”sempre és complicat fer front a una pèrdua, però en el moment actual en 
què no podem  acompanyar en aquest procés de dol encara ho fa tot molt més difícil”.   
 
El Sr. Alcalde també ha agraït la feina que realitzen les persones que estan a primera 
fila des de l’inici de la pandèmia. El personal sanitari, les treballadores de l’àmbit 
social, el personal de residències, entre moltes altres col·lectius, que continuen fent 
front a una situació que fa un any enrere ni ens hauríem imaginat.  
 
En l’apartat de felicitacions, el Sr. Alcalde proposa fer arribar el reconeixement del Ple 
a:  
 

- Al personal que ha treballat en el dispositiu per retirar la neu acumulada durant 
el pas del temporal Filomena a Olot. Policia Municipal, Protecció Civil, 
Brigada... i que han estat treballant durant moltes hores en les tasques per 
restablir la normalitat a la ciutat.  
 

- L’Alcalde també proposa traslladar l’agraïment del Plenari al Centre Catòlic 
que, un any, més ha fet possible l’arribada dels Reis d’Orient a Olot. A més del 
campament a la Plaça Clarà, també la cavalcada que, amb motiu de les 
mesures de prevenció de la COVID, ha hagut de ser estàtica al Parc Nou.  
 

Per últim i com a cada Ple, el Sr. Alcalde 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. També el suport, per l’honorable conseller Bernat Soler, inhabilitat pel TSJC 
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perquè com alcalde d’Agramunt va fer costat a la gent del poble que volien organitzar 
el referèndum de l’1 d’octubre. 
 
Intervé el Sr. Riera. Ens a sumem a totes les paraules del Sr. Alcalde. La nostra 
abraçada fraternal avui anava dirigida a l’alcalde d’Agramunt com una de les persones 
significades que ha anat rebent tota una sèrie de despropòsits judicials.  Alhora, també 
una altra abraçada fraternal per l'Adrià Carrasco, una persona que ha estat exiliada 
durant un temps a Europa i que ha pogut tornar a casa. Per contra, mostrar el nostre 
desacord amb la justícia que no només ens empresonen, inhabiliten, prohibeixen, 
exilien sinó que a sobre decideixen quan hem de votar i de quina manera, en plena 
pandèmia. És evident que necessitem unes eleccions i un canvi per desbloquejar 
aquesta situació però un jutge dictaminant d’aquesta manera no ajuda gens a clarificar 
les coses perquè tornin a la normalitat. 
 
Intervé el Sr. Guix. Acollir-me a les paraules del Sr. Alcalde felicitant a totes les 
persones i equips tècnics de brigada i neteja que han estat treballant perquè Olot fos 
una ciutat digne per viure durant el període de la nevada. Per altra banda, manifestar 
que no ens agraden les trucades poc respectuoses que s’han rebut a la Brigada o a 
l’Ajuntament  exigint que se’ls neteges la vorera de davant de casa seva perquè ells 
pagaven impostos.  No és el model de convivència que volem per la ciutat i en aquest 
sentit ens cal fer un esforç per superar aquestes dificultats.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Ens a sumem a les felicitacions per l'organització dels Reis i 
també a tota la gent que va treballar perquè la nevada afectés ben poc els nostres 
carrers. Evidentment, també ens a sumem a les paraules de suport al conseller Bernat 
Soler. I per últim, la nostra solidaritat més absoluta amb els treballadors de les UCI’s 
perquè en aquest moment tenim uns ingressos en UCI’s que faran impossible moltes 
de les intervencions quirúrgiques programades. Per tant, cal extremar al màxim les 
precaucions i millorar els límits de contagi que ja  superem d'una manera molt 
perillosa. Deixar constatat doncs, que en aquest sentit mobilitzar 5 milions de persones 
a les urnes ens a sembla irresponsable. 
 

4. – DECRETS 
 

Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2020LDEC003661 al 2021LDEC000139. 

 
 

Intervé la Roca. Aclarir si es van haver de contractar tres auxiliars administratius per 
tramitar els ajuts 1.000 i 3.000? 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Efectivament, vista l’experiència dels primers ajuts es va decidir 
contractar tres persones de la borsa d’administratius de l’Ajuntament, per tal d’agilitzar 
el procés i no col·lapsar els tècnics de Dinàmig.  
 
 
Intervé la Sra. Roca. Aclarir el decret núm. 2020LDEC004051 de l’innecessarietat de 
segregació? 
 
Intervé el Sr. Güell. Per algun motiu alguna persona devia demanar la segregació 
d’una finca matriu i es contestava que per l’objecta que es demanava no calia, era un  
procediment innecessari. En tot cas buscarem el decret i li farem arribar. 
 
 



Mod ACTS_DP06 

Intervé la Sra. Roca. Aclarir el decret núm. 2021LDEC000067 d’aprovar el pagament 
justi preu expropiació carrer vista alegre 15. 
 
Intervé el Sr. Güell. Prové del dret d'indemnització per aplicació del POUM, on 
l'Ajuntament s'obligava a unes expropiacions a la zona de Sant Roc. Davant les 
desavinences el Tribunal d’ Expropiació de  Girona ha fixat el justi preu pel qual 
l'Ajuntament es quedarà un propietat en aquesta zona. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. En el cas que una persona hagi de fer prestacions en benefici de 
la comunitat és necessari que el seu nom i cognoms figurin en els decrets?. 
 
Intervé la Sra. Secretaria. En el decret és necessari que surti el nom perquè s’ha 
d’assegurar la persona a la Seguretat Social. Altra cosa, és en la publicació dels 
decrets que no és necessari. 

 
5. - JUNTA DE GOVERN 

 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien explicar la resolució del recurs que es va presentar 
en la  reurbanització del barri de Montolivet? 
 
Intervé el Sra. Torras. Es tracte d’una al·legació del col·legi d’arquitectes tècnics 
demanant que es fes menció en el Plec que s’hi podien presentar arquitectes tècnics 
no només arquitectes. Però per la complexitat del barri de Montolivet s’ha estimat que 
han de ser arquitectes. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien desenvolupar el recurs presentat en la contractació 
d’un cinemòmetre i dues cabines anti vandàliques? 
 
Intervé la Sra. Torras. Es va presentar recurs en la part tècnica del plec de condicions 
del radar de l’Av. Sant Jordi, perquè es demanava a les empreses una experiència de 
com a mínim haver fet 10 d’aquestes contractacions. Es va admetre el recurs i es va 
replantejar de nou la contractació perquè si podessin presentar més empreses donat 
que anteriorment s’havia acotat molt i només si podia presentar una empresa. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien desenvolupar el recurs presentat per la 
reurbanització del carrer del Roser? 
 
Intervé el Sr. Güell. Es tracte del tram del carrer del Roser que  va del C. Pintor 
Domenge fins a la plaça de braus. Un projecte que permetrà solucionar els problemes 
de clavegueram, subministrament d’aigua potable i viabilitat, com eliminar voreres 
testimonials. 
 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien aclarir l’adjudicació del contracte de servei 
d’enregistrament producció i difusió de l’activitat municipal a través de la TDT a favor 
de Olot Televisió? Això vol dir que no se’ls donarà subvenció ni cap més aportació? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ho mirarem i li farem arribar l’aclariment. 
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Els recordem que si ens fan arribar prèviament al  Ple els aclariments que necessiten 
serem capaços de contestar amb molta és rapidesa, donat que els acords presos en 
Junta de Govern i sobretot pel que fa decrets són molts per recordar-los tots. 
 
 

6.1. - INFORME DE MOROSITAT, QUART TRIMESTRE DE 2020 
 
Núm. de referència : X2021001961     
Núm. expedient: TR032021000001 

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

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

COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A 

TERME PER PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES 

AUTÒNOMS, DURANT EL QUART TRIMESTRE DE 2020. 

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

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

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

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

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

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

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

 

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

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

complir és: 

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

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

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

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

serveis ...” 

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

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

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

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

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

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

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

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

material per part de l’administració.  

 

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

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

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

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

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



Mod ACTS_DP06 

 
En resum: 

 

 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 4T 2019 1T 2020 2T 2020 3T 2020 43T 2020 

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 31.48 33.50 29.51 28.40 28.18 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 18.65 22.25 22.37 20.67 17.18 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 2.739.411,17 3.367.971,50 2.216.473,55 2.741.296,60 3.374.990,08 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 11.41 11.97 17.96 18.30 14.39 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 1.964.369,71 551.363,11 344.570,05 887.307,23 2.299.699,31 

      

 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 36.36 30.06 31.38 30.64 25.22 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 23.43 21.44 20.50 14.98 18.03 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 114.674,93 82.901,89 53.862,93 128.109,09 109.327,48 

PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 12.56 29.25 16.79 21.94 77.13 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 44.620,09 13.513,12 28.036,20 15.935,82 537.24 

      

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

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 28.99 25.48 18.74 31.98 22.54 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 19.98 18.26 13.23 15.43 13.52 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 101.008,88 125.457,21 51.333,49 91.634,78 150.187,88 

PENDENTS(a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 9.88 7.69 15.90 21.47 66.54 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 31.130,55 12.373,05 27.647,93 31.725,88 6.650,81 

      

 
IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 28.57 29.99 41.09 29.11 23.96 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 18.26 20.60 21.11 18.81 15.86 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 224.252,41 317.054,58 51.130,15 129.274,93 252.634,65 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 14.24 39.44 8.54 16.69 38.12 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 169.806,67 35.118,16 50.926,03 30.188.- 3.902,92 

 
DINAMIG 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 25.55 36.96 24.36 30.41 25.07 

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

19.77 17.29 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 297.301,02 293.896,83 12.616,56 40.382,79 123.677,07 

PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 17.62 46.74 28.51 12.10 16.77 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 276.038,72 12.999,39 10.000,12 23.174,88 124.070,62 
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S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de 

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

lluita contra la morositat en les operacions comercials. 

 

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

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

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

 

 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
6.2. - APROVACIÓ GRATUÏTAT ENTRADA ALS MUSEUS DE LA CIUTAT D’ OLOT 

DURANT EL PERÍODE DE CONFINAMENT PERIMETRAL MUNICIPAL. 
 
Núm. de referència : X2021001284     
Núm. expedient: IG112021000001 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte del Decret d’Alcaldia aprovat el dia 13 de gener de 2021 segons detall: 
 
“En relació a l’expedient núm. IG112021000001 a nom d’AJUNTAMENT D’OLOT amb 

NIF P1712100E, corresponent a la gratuïtat de l’entrada als museus de la ciutat d’Olot, 

durant el període de confinament perimetral municipal. 

Per tal de donar impuls a l’activitat cultural i afavorir el gaudiment dels equipaments 

culturals a la ciutadania, però a la vegada garantir la seguretat, adoptant-se totes les 

mesures sanitàries establertes al PROCICAT: mascareta obligatòria, gel hidroalcohòlic 

a l’entrada i sortida de l’equipament, distancia de seguretat de dos metres i aforament 

restringit al 50%. 

RESOLC: 

PRIMER.- Oferir entrada gratuïta a tots els museus de la Ciutat d’Olot a tots els 

residents al municipi d’Olot que ho acreditin mentre estigui actiu el confinament 

perimetral municipal. (Ord. Fiscal 3.13-taxa entrada museus públics de la ciutat). 

Aquests museus són: Museu Comarcal de la Garrotxa, Casal dels Volcans i Museu 

dels Sants.  

Aquesta mesura de gratuïtat s’aplicarà a partir del dia de signatura d’aquesta resolució 

i mentre duri el confinament perimetral municipal previst fins el dia 17 de gener i  si es 

prorroga aquesta mesura o s’endureix es prorrogarà automàticament el caràcter gratuït 

pel mateix període de temps  que es determini. 

SEGON.- Donar compte d’aquest acord al proper Ple de l’Ajuntament d’Olot.  

TERCER.- Una vegada s’hagi donat compte al Ple de l’Ajuntament d’Olot, publicar 

aquest acord al BOP de la província, d’acord a la normativa reguladora.” 

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
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Intervé la Sra. Roca. Valorar la possibilitat de convertir aquesta mesura en permanent i 
d’aquesta manera dinamitzar aquests espais. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Aquest model que demana és el model anglès, on tots els 
museus són gratuïts per llei. Nosaltres tenim la gratuïtat en un dia mensual. És 
important pel finançament dels museus poder comptar amb una entrada, però podem 
posar un dia aquest tema sobre la taula. Tot i que hauria de ser una proposta que 
s’hauria d’aplicar de manera generalitzada a tot el país i trobar la manera de substituir 
aquesta disminució d’ingressos. 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

7.1. - MODIFICACIÓ DELEGACIONS REGIDORIES MOBILITAT I TRANSICIÓ 
ENERGÈTICA 

Núm. de referència : X2021001654     
Núm. expedient: SG012021000006 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents,  Comissió informativa del 
Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE del decret 2021LDEC000105  de modificació de competències 
delegades en matèria de Mobilitat i Transició energètica, de data 18 de gener 2021, 
que es detalla a continuació: 
 
De conformitat amb les atribucions conferides pels articles 23.4 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril, reguladora de les bases de règim local; 56 del decret legislatiu 2/2003 de 28 
d’abril pel que s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya; 
114 a 118 i 120 i 121 del R.D. 2568/1986, de 28 de novembre, pel que s’aprova el 
Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals; i 45 a 50 
del Reglament Orgànic Municipal.  
 
Atès el Decret 2019LDEC001853 dictat en data 25 de juny de 2019, pel qual es 
delegaven diverses competències al regidor Sr. Jordi Güell i Güell, en matèria de 
Mobilitat i Transició energètica.  
 
DECRETO:  
 
Primer.- Modificar les competències delegades, en el decret de data 25 de juny 2019, 
en relació a les delegacions de la regidoria de Mobilitat i Transició energètica en el 
sentit següent:  
 
REGIDORIA DE MOBILITAT: Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT.  
 
ÀMBIT COMPETENCIAL  
Planificació i gestió de la mobilitat  
Planificació i gestió del transport públic  
Foment i impuls de la mobilitat sostenible  
Gestió de les infraestructures de mobilitat  
 
FUNCIONS DELEGADES  
Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple.  
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REGIDORIA DE TRANSICIÓ ENERGÈTICA: Sr. AGUSTÍ ARBÓS I TORRENT.  
 
ÀMBIT COMPETENCIAL  
Desenvolupament del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)  
Programa EuroPace  
Impuls del Pacte Nacional per a la Transició Energètica de Catalunya  
Estalvi i eficiència energètica  
Impuls de la producció i l’autoconsum d’energia elèctrica amb energies renovables 

 
 
FUNCIONS DELEGADES  

Aquest regidor té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució de 
recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern o 
del Ple. 
  
Segon.- La modificació d’aquestes delegacions tindran efectes des del dia següent a 
dictar-se aquesta resolució i haurà d’acceptar-se expressament pel regidor, tot i que 
s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des del 
nomenament el regidor no presenta davant l’alcaldia la renúncia expressa.  
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona.  
 
Quart.- Donar-ne compte al Ple en la primera sessió que celebri.  
 
Cinquè – Notificar-ho als interessat: Sr. Jordi Güell Güell i Sr. Agustí Arbós i Torrent 
 
 
Intervé el Sr. Arbós. Donar les gràcies a l’Alcalde i l’equip de govern per la seva 
confiança a l'hora de delegar-me aquestes responsabilitats. En segon lloc,  
m'agradaria mostrar el meu compromís i la meva voluntat de seguir treballant amb el 
màxim entusiasme per la ciutat. Ara també, des d'aquests àmbits: la mobilitat i la 
transició energètica que avui assumiré amb una forta il·lusió i responsabilitat. 
M'agradaria deixar de manifest la meva voluntat de treballar incansablement sempre. 
Tenint com a guia l’Olot del futur. Per una ciutat sostenible, amable, pròspera i 
preparada davant dels grans reptes que ens esperen. Evidentment, no comencem de 
zero, agrair la gran feina feta pel regidor Güell en aquesta àrea durant els darrers 
temps. Dedicaré totes les meves capacitats i el meu compromís perquè les grans 
accions que s'estan treballant a dia d'avui siguin un èxit. Com per exemple el procés 
participatiu “Olot pedala” en l'àmbit de la mobilitat que ja hem començat recentment a 
les últimes setmanes a treballar-hi. També,  en l'àmbit de la transició energètica amb el 
projecte Holadomus que el Sr. Güell i seguirà també tenint molta vinculació en l'àmbit 
de l'habitatge. Tant en la mobilitat, com la transició energètica, seguiran sent eixos 
claus per al desenvolupament sostenible de la nostra ciutat i del món. 
 
Intervé el Sr. Riera. Es tracte de dues regidories molt importants i considerem que 
tenen uns reptes importantíssims, sobretot pensant amb el gran problema que té Olot 
com és la mobilitat i que això afecta en conseqüència a la transició energètica.  
Considerem que cal actuar de manera urgent. Tenim pendent d'actualitzar i tirar 
endavant mocions presentades pel que fa carrils bicis o vehicles de mobilitat personal. 
També tenim pendent de reactivar temes pel que fa al concepte de transport municipal 
o el Pla de mobilitat. En aquest sentit s'ha fet feina però esperem que hi hagi resultats i 
també més coordinació donat que per la situació de pandèmia ha estat complicat. 
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Tenim coses a treballar i en el nostre cas ens hi trobareu perquè per nosaltres és un 
element imprescindible. Tanmateix, com que el cartipàs és del seu govern nosaltres hi 
votarem en contra. 
 
Intervé el Sr. Arbós. Donar la benvinguda al Sr. Arbós i considerem positives les seves 
paraules d’entrega a la ciutat i confiem que les pugui a portar a bon port.  En tot cas, 
ens abstindrem perquè és una opció que fa l'equip de govern. 
 
Intervé la Sra. Barnadas.  Agrair al senyor Güell la dedicació que ha tingut en aquest 
àmbit i el seu tracte sempre correcte i de col·laboració. Ens abstindrem perquè és seu 
cartipàs. Per altra banda, desitjar sort i encerts al Sr. Arbós perquè  té un repte molt 
important al davant. En transició energètica anem molt curts i ens cal un gran salt 
endavant. Pel que fa mobilitat,  tenim entre mans uns carrils bici que la ciutat ens 
reclama i necessita. Tenim també la caducitat de la concessió del TPO. Per tant, és 
una àrea amb moltíssims reptes que cal de molta decisió política. 
 
Intervé el Sr. Arbós. Donar les gràcies per les seves paraules. I reafirmar el meu 
compromís a dedicar-m’hi moltíssim amb molta il·lusió i ganes. Evidentment, comptaré 
amb tots vostès perquè puguin fer les aportacions i critiques que creguin necessàries 
en el bé de la nostra ciutat. 
 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 
8.1. - APROVAR MODIFICACIONS DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS A 

ENTITATS - CONSORCIS VIES VERDES 
Núm. de referència : X2021001665     
Núm. expedient: SG012021000007 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot, va aprovar en sessió extraordinària, el dia 27 
de juny de 2019, el nomenament dels representants de l’Ajuntament als Consorci que 
es detalla a continuació: 
 
 CONSORCI VIES VERDES 

• Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts) 
 
 
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 nomenament de data 27 de juny de 2019 i nomenar representant 
de l’Ajuntament al CONSORCI VIES VERDES al Sr. Agustí Arbós i Torrent, que van 
prendre possessió del càrrec de regidors de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió plenària 
de 15 de juny 2019. 
 
Segon.-  La modificació d’aquest nomenament  tindrà efectes des del dia següent  a 
dictar-se aquesta resolució i haurà d’acceptar-se expressament pel regidor, tot i que 
s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des del 
nomenament el regidor no presenta davant l’alcaldia la renúncia expressa. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
 
Quart.- Notificar al Consorci Vies Verdes, Sr. Jordi Güell i Güell i Sr. Agustí Arbós i 
Torrent. 
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Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT) i 10 
abstencions (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP). 
 
 

8.2. - APROVAR MODIFICACIONS DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS 
ALTRES ÒRGANS COL·LECTIUS 

 
Núm. de referència : X2021001673     
Núm. expedient: SG012021000008 

 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot, va aprovar en sessió extraordinària, el dia 27 
de juny de 2019, el nomenament dels representants de l’Ajuntament a ALTRES 
ORGANS COL·LECTIUS que es detalla a continuació: 
 
 RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA 

• Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts) 

• Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch ((JxCAT-Junts) 

 
XARXA DE CIUTATS I POBLES PER A LA SOSTENIBILITAT 

• Sr. Jordi Güell i Güell (JxCAT-Junts) 

 
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 nomenament de data 27 de juny de 2019 i nomenar representant 
de l’Ajuntament a RED ESPAÑOLA DE CIUDADES POR EL CLIMA i XARXA DE 
CIUTATS I POBLES PER A LA SOSTENIBILTA al Sr. Agustí Arbós i Torrent, que van 
prendre possessió del càrrec de regidors de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió plenària 
de 15 de juny 2019, en substitució de Jordi Güell i Güell.  
 
Segon.- Modificar i nomenar el representant tècnic de l’Ajuntament a RED ESPAÑOLA 
DE CIUDADES POR EL CLIMA al Sr. Manel Serrat i Juanola (Tècnic adscrit a l’àrea 
de Territori) en substitució de la Sra. Ariadna  Villegas Torras (Gerent de Dinàmig). 
 
Tercer.-  La modificació d’aquest nomenament  tindrà efectes des del dia següent  a 
dictar-se aquesta resolució i haurà d’acceptar-se expressament pel regidor, tot i que 
s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des del 
nomenament el regidor no presenta davant l’alcaldia la renúncia expressa. 
 
Quart.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
Quart.- Notificar a la Red Española de Ciudades por el Clima, Xarxa de Ciutats i 
Pobles per a la Sostenibilitat, Sr. Jordi Güell i Güell i Sr. Agustí Arbós i Torrent. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT) i 10 
abstencions (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP). 
 
 



Mod ACTS_DP06 

8.3. - APROVAR MODIFICACIONS DE NOMENAMENTS DE REPRESENTANTS A 
L’ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS PER LA MOBILITAT I EL TRANSPORT URBÀ 

(AMTU) 
 
Núm. de referència : X2021001680     
Núm. expedient: SG012021000009 

 
 
Atès que el Ple de l’Ajuntament d’Olot, va aprovar en sessió ordinària, el dia 26 de 
setembre de 2019, l’adhesió de l’Ajuntament a  l'Associació de municipis per la 
mobilitat i el transport urbà (AMTU) i nomenar com a representant al Sr. Jordi Güell i 
Güell 
 
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 nomenament de data 26 de setembre de 2019 i nomenar 
representant de l’Ajuntament a l’Associació de municipis per la mobilitat i el transport 
urbà (AMTU) al Sr. Agustí Arbós i Torrent, que van prendre possessió del càrrec de 
regidors de l’Ajuntament d’Olot, en la sessió plenària de 15 de juny 2019, en 
substitució de Jordi Güell i Güell. 
 
Segon.-  La modificació d’aquest nomenament  tindrà efectes des del dia següent  a 
dictar-se aquesta resolució i haurà d’acceptar-se expressament pel regidor, tot i que 
s’entendrà acceptada tàcitament si en el termini de tres dies hàbils comptats des del 
nomenament el regidor no presenta davant l’alcaldia la renúncia expressa. 
 
Tercer.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona 
 
Quart.- Notificar a l’Associació de municipis per la mobilitat i el transport urbà (AMTU), 
Sr. Jordi Güell i Güell i Sr. Agustí Arbós i Torrent. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT) i 10 
abstencions (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP). 
 
 

9.1. - APROVAR ADHESIÓ AL CONSELL D'INICIATIVES LOCALS PER AL MEDI 
AMBIENT DE LES COMARQUES GIRONINES (CILMA) i NOMENAR 

REPRESENTANT 
 
Núm. de referència : X2021001999     
Núm. expedient: SG062021000001 

 
 
El CILMA es va crear l’any 1999 com una associació de municipis, amb l’objectiu 
principal de ser un instrument de cooperació i d’intercanvi per al desenvolupament 
sostenible dels municipis i les comarques gironines i emprendre iniciatives en un marc 
d’eficiència i qualitat, implicant-se en la mobilització de recursos i assumint un paper 
actiu en la gestió de programes europeus. 
 
A conseqüència del procés de racionalització i redimensió dels ens locals i de tots els 
organismes que directament o indirecta en formen part, ha portat a la transformació de 
la figura jurídica del CILMA, deixant de ser una associació de municipis per a la 



Mod ACTS_DP06 

prestació de serveis destinats als ens local a ser un òrgan consultiu i assessor a traves 
del qual es puguin formular propostes i iniciatives i es puguin impulsar les polítiques 
públiques que s’hagin de dur a terme en l’àmbit de la sostenibilitat. 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió de25 d’abril de 2019 va acordar la ratificació de 
l’acord de dissolució i liquidació de l’associació d’ens local “consell d’iniciatives locals 
per al medi ambient de les comarques gironines i a la vegada es sol·licitava a la 
Diputació de Girona que constituís un òrgan consultiu en matèria de medi ambient i 
sostenibilitat 
 
La Diputació de Girona ha constituït el nou Consell d’Iniciatives Locals per al Medi 
Ambient de les comarques gironines i n’ha aprovat el reglament. 
 
De conformitat amb l’article 3.2 del referit Reglament:  
Poden ser membres del CILMA tots els municipis, entitats municipals 
descentralitzades i consells comarcals de la demarcació de Girona que lliure i 
voluntàriament vulguin adherir-s’hi. 
 
La petició d’adhesió a aquest consell requereix acord plenari adoptat per majoria 
absoluta. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- SOL.LICITAR a la Diputació de Girona que admeti al municipi d’Olot com a 
membre del Consell d’Iniciatives Locals per al Medi Ambient de les comarques 
gironines CILMA. 
 
Segon.- Designar al Regidor Aniol Sellabona i Aguilera representat de l’Ajuntament 
d’Olot al CILMA 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Sellabona i n’explica el contingut. 
 
Intervé el Sr. Riera. Entenem que és un Consell assessor sense personalitat jurídica, 
per tant un espai  de participació. Però sobretot és interessant pel fet de mantenir 
l’assessorament als municipis. És un espai mol interessant per coordinar tota un sèrie 
de polítiques i veure la seva evolució ara que reneix. Demanaríem que el Sr. Sellabona 
ens fes un retorn de forma periòdica en el propi Ple sobre els temes que es van 
treballant perquè així ens posarem a l’agenda tots plegats. 
 
Intervé el Sr. Guix. Una nova plataforma creada per la Diputació que agafa un nou 
impuls i que hi donem el nostre vot de confiança. 
 
Intervé el Sr. Granados. La considerem una eina molt important pel conjunt de  les 
comarques gironines com a suport de transmissió de coneixement, de bones 
pràctiques, d'experiències innovadores i de lluites compartides. Abans era un 
organisme independent que va actuar com a suport tècnic amb exemples com: Aturar 
la MAT o per aconseguir un traçat de l’AVE menys agressiu. Així doncs valorem 
positivament que l'Ajuntament d'Olot hi torni a ser. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
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10.1. - DONAR COMPTE DE LES AUDITORIES DE LEGALITAT I DE CONTROL 
FINANCER DELS ORGANISMES AUTONOMS ADMINISTRATIUS LOCAL I DEL 

CONSORCI DINAMIG CORRESPONENTS A LA LIQUIDACIO DE L'EXERCICI 2019 
 
Núm. de referència : X2021001711     
Núm. expedient: CPG32021000001 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’informe sobre el compliment de legalitat i la normativa 
vigent de l’exercici 2019 i del memoràndum de conclusions dels treballs d’auditoria 
financera de l’exercici liquidat a 31 de desembre de 2019 dels següents ens adscrits al 
consolidat de la Corporació:  
 

- Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot (IMELO) 
- Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot (IMEJO) 
- Institut Municipal de Cultura d’Olot (IMCO) 
- Agència d’Innovació i Desenvolupament de La Garrotxa (DINAMIG) 

 
portats a terme per l’empresa “UNIAUDIT OLIVER CAMPS SL” de dat de gener de 
2021. 
 
Segon.- Donar compte, tanmateix, de l’informe de la Intervenció de l’Ajuntament d’Olot 
en relació als esmentats treballs. 

 
 

Intervé el Sr. Interventor. A partir de de 2018 hi ha un canvi de normativa sobre el 
control intern i el control financer de les corporacions locals que ens obliga a fer 
aquestes auditories als Organismes Autònoms i al Consorci Dinàmig, donat que 
s’entén que el control intern que es fa sobre l’operativa de l’Ajuntament ja és el control 
que s’exerceix des del servei d’Intervenció. Aquests treballs s’han allargat degut al 
decret d’estat d’alarma i a la suspensió de procediments i a la complexitat dels treballs 
bona part realitzats telemàticament. Agraïm la predisposició dels directors, dels 
responsables del Consorci Dinàmig i també de tot els tècnics de la casa perquè no ha 
estat una feina fàcil. Posem en coneixement de tots els grups la predisposició de 
comentar a nivell tècnic tot allò que els hi sembli convenient. Aquesta auditoria s’haurà 
d'enviar a la Sindicatura de Comptes i a la Intervenció General de l’Administració de 
l’Estat. A partir d’aquí veurem si hi ha algun tipus de retorn. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens els cas dels Organismes Autònoms hem vist que tots queien 
en el mateix errors: com el d’aprovació dels pressupostos fora termini, errors més de 
caràcter tècnic econòmic, no hi ha un control en les hores extres que realitzen els 
treballadors,  tampoc informes de justificació de rendiments o costos de serveis o béns 
que s'oferien, l'ús reiterat de contractes menors en comptes de licitacions en obert, 
entre algunes altres coses. La majoria d'aquestes incidències pel fet de ser incorporats 
properament tots els Organismes Autònoms a l'estructura de l'Ajuntament quedaran 
esmenats. Pel que fa al Consorci Dinàmig, són interessants les recomanacions que 
s’està fent amb els Organismes Autònoms haurà de tenir continuació amb el Consorci 
Dinàmig. Perquè com bé diu l’informe, o bé el dotem d'uns serveis administratius i 
d'una gestió amb estructura pròpia, independent que assumeixi les seves pròpies 
despeses. Actualment,per posar un exemple, des de l’Ajuntament s’està assumint el 
cost del seu lloguer. O ens hem de replantejar què fem amb ell. I tot això, passa cinc 
anys després de la seva posada en marxa. Per tant, és un nou pas a fer i serà 
interessant. Finalment, també mencionar que en totes les conclusions, tant 
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d’Organismes Autònoms, com Consorci Dinàmig es parla del Portal de Transparència 
que no inclou la majoria d’informació requerida per llei. Donat que la llei de 
transparència es va aprovar l’any 2014 anem una mica tard. A veure si amb la nova 
pàgina web de l’Ajuntament podem tenir tota la informació que se’ns demana. 
 
Intervé el Sr. Mir. Agrair l’informe perquè ajuda aclarir bastant el seguiment dels 
assumptes de l’auditoria. Valorar el treball conjunt de l’empresa auditoria, dels serveis 
d’intervenció i dels directors i altres responsables de diferents àrees per anar valorant 
una mica en els diferents aspectes que s'han trobat. Sobretot valorar com ja ha fet la 
Sra. Roca les recomanacions que hi apareixen, en el sentit que és una oportunitat per 
millorar la gestió i transparència dels ens auditats. Per tant, sense menysprear la gran 
vàlua dels serveis intervenció, una auditoria  en un Ajuntament és bona si l’enfoquem 
des d’aquest punt de vista de col·laboració per tenir una visió externa que ens permeti 
replantejar coses que al llarg dels anys, sempre s’han fet iguals sense analitzar si era 
la millor manera. No descartaria doncs, de tant en tant aquesta ajuda externa tot i que 
ara incorporem els Organismes Autònoms a l’estructura de l’Ajuntament. Pel que fa el 
Consorci Dinàmig seguirà havent-hi auditories per tant, seguirem en especial atenció 
els temes que han plantejat els auditors. Sobretot el tema de replantejar l’existència 
del propi Consorci, tal com està plantejat en aquest moments. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Res més a dir, entenem que en una auditoria es detecten 
cosetes que calen esmenar, que això té un procediment cap uns organismes superiors 
i en tot cas si hi ha un retorn i s’ha de comentar alguna cosa més ho farem. 
 
Intervé el Sr. Interventor. En relació a les paraules del Sr. Mir, per part dels serveis 
d’intervenció entenem també que hi ha determinades actuacions que es porten des del 
propi Ajuntament que convé que siguin auditades. Tant és així, que durant el primer 
trimestre de 2021 s’ha contractat amb la mateixa empresa fer tot el control financer de 
les subvencions que l’Ajuntament va atorgar l’any 2019. Tant pel procés de la 
concessió de les subvenció com també de desenvolupament i justificació. Contem 
poder donar compte d’aquest treball en el Ple de març o abril. Per altra banda també, 
per l’any vinent es proposa a la Corporació poder fer un control financer de tota 
l'operativa d'inversions que es pugui dur a terme durant l’exercici 2020 o 2021. 
D’aquesta manera, des dels servies d’intervenció està interessada en millorar el seus 
processos, mostrar la màxima transparència i compliment de la legalitat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. M’han agradat les paraules del Sr. Mir en el sentit que una 
auditoria és una oportunitat per millorar. És veritat, sempre hi ha aspectes i coses a 
millorar, per exemple com ha fet referència la Sra. Roca en temes de transparència.  
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
11.1. - DONAR COMPTE DE LA REPERCUSSIÓ ECONÒMICA DE LA COVID19 EN 

EL PRESSUPOST DE 2020 
Núm. de referència : X2021001729     
Núm. expedient: CPG32021000002 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer. – Donar compte, segons document adjunt, de les despeses motivades per la 
gestió de la COVID19 i de les minoracions d’ingressos pressupostaris pel mateix motiu 
en relació a l’exercici pressupostari de 2020 ( març 2020 / desembre 2020). 
 

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut 
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Intervé el Sr. Riera. Entenem que aquest any 2020 hem fet el que s’ha pogut i tots el 
regidors hem format part, d’una manera o altra, de la majoria de les decisions que 
s’han pres. En aquest sentit, tant en les coses positives com en les negatives tenim 
una responsabilitat compartida. D’aquí en endavant però caldria fer un pla més 
complet i divers. Perquè la ciutadania no pugui tenir la sensació que repartim de forma 
improvisada i això no seria just per tota la gent que s’hi està deixant la banyes. 
S’hauria de ser el màxim de curosos amb els diners públics com s’ha fet fins ara. En 
aquest recull també hi han coses que no hem vist incloses, com són: les possibles 
indemnitzacions pel que fa a zones blaves, l'aparcament del Firalet i el transport públic 
que serà important d’incloure quan es pugui per poder veure la magnitud de tot plegat. 
Tot i que com ja sabeu la CUP no troba correcta indemnitzar aquest serveis 
externalitzats perquè és partidària de municipalitzar serveis quan sigui possible. Per 
altra banda, veiem el cost de les  6.000 mascaretes que es van pagar amb un preu 
desorbitat. Però entenem que probablement es va deure per la immediatesa de la 
situació i la falta d'estoc arreu. I finalment,  dues idees.  Primer, si es poguessin 
desglossar els 150.000€ pel que fa a indemnitzacions. Segon, desglossar el que són 
les reduccions de cànons a concessions en el marc del ple. 
 
Intervé el Sr. Mir. Com bé deia el Sr. Riera aquest document és una mica l'explicació 
del treball conjunt que es va fer per ajudar a la ciutadania. És un recull de mesures, 
algunes no consensuades i des d’aquí torno a reclamar la possibilitat de participació 
en la decisió d’aquestes. En el sentit de recuperar el caliu i aquest temps de discussió 
que sí vam tenir en les primers mesures que es va decidir aplicar. Per altra banda, ens 
agradaria algun aclariment de les partides: indemnitzacions diverses, increment 
d’aportacions a l’IMELLO i en pensions potser hauríem de buscar algun mecanisme 
diferent per aquestes persones necessitades. En l’apartat de menys ingressos, 
concretament si ens podríem desglossar aquesta partida de  530.000€? 
En l’apartat de subvencions extraordinàries, ens podrien explicar les subvencions a 
Impulsa i extraordinària a diverses entitats? 
 
Intervé el Sr. Quintana. Agrair tota aquesta documentació que ens han fet arriba i ens 
ajuda entendre els canvis i sobretot com ha afectat al pressupost.  L'Ajuntament d'Olot 
ha fet el que tocava i més. Estant com es diu al peu del canó. Mobilitzant tota la seva 
capacitat per intentar pal·liar tant com pogués les conseqüències de la pandèmia. Des 
dels seus treballadors, fins a les mesures que s’han donat i que hi hem participat tots. 
Hem d'estar contents de la resposta donada. Dins les seves limitacions econòmiques 
crec que també ho han fet bé la Diputació i la Generalitat, en l’àmbit de la sanitat i 
donant ajudes al món empresarial. Però hem trobat a faltar la principal figura que té 
competències en temes empresarials i autònoms com és l’Estat Espanyol que ha 
desaparegut i no ha complert coses que no havia d’haver fet l’Ajuntament d’Olot. Sinó 
l’Estat que té les competències i la capacitat econòmica d’endeutar-se per fer-ho. 
Intervé la Sra. Torras. De la compra de les primeres 6.000 mascaretes des d'alcaldia 
es va fer una molt bona gestió i uns 18.000€ van ser pagats per la Caixa. En quan la 
partida d’indemnitzacions diverses, són diferents contractes que té l’Ajuntament com 
contractes de neteja, jardineria, Espai Ideal, Suara, Educart, Oficina de Turisme, EME, 
UEC, etc. Tots aquells contractes que s’han hagut d’anar indemnitzant els seus 
treballadors. En quan a l'increment de l'aportació de l’IMELO, ve donada per una 
disminució d’ingressos de l’IMELO en uns 141.535€, majoritàriament derivats per la 
piscina i Estiu Riu. A més d’un increment de 47.400€ en les despeses de monitoratge 
de l'Estiu Riu, per la compra de material i d'adaptació al control de la piscina, el retorn 
d'activitats, etc. Per contra també van tenir una disminució de despeses en un 86.350€ 
derivades de trofeus, recepcions,  activitats d’instituts, depeses d’estiu riu, prestació 
serveis d’activitats, prestació de serveis al Club Natació Olot, etc. Amb tot això decidim 
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aportar 100.000€ per poder tancar bé. En quan la partida de pensions són bàsicament 
pagaments a pensions com la Vila i San Bernat. Pel que fa els 530.000€ de la partida 
de  menors ingressos, corresponen a la disminució de:  50.000€ d’ocupació de via 
pública, 18.000€ en el mercat del dilluns, 25.000€ de taxa d’expedició i tramitació de 
documents, 10.000€ d’obertura d’establiments, 30.000€ d’atraccions Festes del Tura, 
20.000€ de transferències i patrocinadors Festes del Tura, infraccions de circulació, 
impost de construcció, etc. També a menors ingressos tenim la partida de reducció de 
cànons que corresponen bàsicament els canons de concessió bàsicament d’Abacus i 
Mango pel temps que van haver d’estar tancats i no vam cobrar lloguer, a més d’altres 
més petits. En total uns 28.859€.  En quan a subvencions extra a diverses entitats, 
bàsicament són les barraques de les Festes del Tura. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. La subvenció impulsa sembla que és això potser l'alcalde 
ajudaria a explicar ho impulsa però em sembla que és una feina que es fan entre 
empresaris i per donar sortida d'estudiants. Doncs que llavors això els ve i els donen 
unes beques. Aquest any doncs degut al tema tret de la prova i tot plegat no van tenir 
el recolzament potser que totes les empreses i l'Ajuntament li va semblar que havia 
d'aportar perquè és una molt bona feina la que es feia i és potser la que desconec una 
mica més. Aquesta ha estat una feina compartida, va haver-hi unes setmanes que tots 
nosaltres vam fer una feina important en trobar quines mesures de reactivació 
econòmica i de recuperació social podíem aplicar. Va ser una feina de tots els grups i 
que ens podem sentir orgullosos perquè van ser unes setmanes c difícils de gestionar i 
el resultat ha estat molt correcte. Voldria fer una felicitació personalitzada amb la 
regidora Sra. Torras i a tot l’equip de l'àrea tècnica d'Hisenda per com han gestionat el 
pressupost el 2020 que a la primera quinzena de març es va veure dinamitat. Hem 
hagut de fer més de 200 modificacions internes durant l’any per tal d'adaptar el 
pressupost a la realitat que teníem. A part també, s’ha pogut afrontar totes aquestes 
dificultat i proporcionar alhora tota una línia d’ajuts perquè hi havia una feina de gestió 
pressupostària d'anys anteriors que ha permès alliberar un superàvit. Una feina 
rigorosa i responsable que ens ha permès poder afrontar aquesta crisi més bé que 
altres ajuntaments que no tenien superàvit o que no tenien recursos per poder-ho 
afrontar. Aquests 2.191.097€ encara es veuran incrementats perquè queden 
indemnitzacions per acabar de tancar i despeses que s’hauran d’afegir. Per tal 
d’il·lustrar aquells primers mesos tenim l’exemple amb el tema de les mascaretes que 
s’ha fet esmen. Efectivament eren molt cares. Però era una situació de molta gravetat i 
d’incertesa perquè no sabíem a què ens enfrontàvem. Vam rebre una trucada de 
l’hospital d’Olot i del CAP que no teníem mascaretes, ni material. A través d’un 
contacte de la Sra. Barnadas vam poder aconseguir mascaretes. Donada la situació 
d’urgència i amb el vistiplau de l’interventor no vam discutir el preu, perquè per 
nosaltres aquelles mascaretes eren or. Recordar que el dia 12 d’abril a Olot van morir 
12 persones en un sol dia per la Covid. Van ser unes setmanes de molta tensió.  
Finalment, a través de l’obra social de La Caixa ens varen donar aquests 18.000€ que 
ens va permetre pagar gairebé la totalitat de les mascaretes.  Pel que fa la subvenció 
de la Fundació Impulsa, aquesta fundació està formada per empresaris que pensen 
que el seu benefici empresarial ha de tenir un retorn social. Opten per fer aquest retorn 
becant en aquells nois i noies que des de les escoles detecten que són alumnes amb 
molta voluntat d’aprendre i continuar estudiant, però, que a vegades per les 
circumstàncies familiars que tenen no podran continuar fent-ho. El que fan aquests 
empresaris és fer una aportació de 2.000€ que els hi permet comprar un ordinador i 
sufragar despeses complementàries de material llarg de l'any. A final d’any les escoles 
ens van suggerir les beques que s’havien de donar, però donada la situació de 
pandèmia algunes empreses no es veien capaces de fer l’aportació. 
Des de l’Ajuntament es va decidir que cap noi i noia es quedés sense beca i vam fer 
l’aportació de 26.000€ corresponents a 13 beques. Com ha dir el Sr. Quintana aquest 
Ajuntament se n’ha sortit prou bé. És una feina compartida de tots 21 regidors i tots els 
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treballadors de l’Ajuntament. I també com ha dit el Sr. Riera hem d’afrontar un any 
2021 que el repte no serà menor. Perquè començarem a veure tota la gravetat que 
ens haurà deixat aquesta pandèmia, sobretot en el teixit econòmic i social de la ciutat.  
 
 
 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

12.1. - APROVACIÓ ACORD SOBRE L'ASSIGNACIÓ DE RECURSOS DEL FONS 
DE CONTINGÈNCIA EXTRAORDINARI COVID19 (2020/2021) 

 
Núm. de referència : X2021001730     
Núm. expedient: CPG32021000003 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’assignació de recursos dotats en el Fons de Contingència 

extraordinari COVID19 ( 20/21) segons detall:  

- Material per a prevenció de riscos    25.000,00 euros 

- Prestació de serveis COVID19 (àpats i allotjaments)  50.000,00 

euros 

- Serveis de control d’ accés a les dependències de  

l’Ajuntament (OAC matins)     37.110,23 euros 

- Conveni APPROP GARROTXA (Reactivació econòmica)             150.000,00 

euros 

 

Segon.- Facultar a la Junta de Govern Local per tal que pugui aprovar el conveni 

APPROP GARROTXA per donar suport a la reactivació econòmica de la ciutat d’Olot 

quan les circumstàncies motivades per les restriccions ho permetin. 

Tercer.- Facultar a la Junta de Govern Local per aprovar els acords que facilitin el 

destí dels Fons de Contingència esmentat segons les directrius que va acordar el Ple. 

D’aquests acords caldrà donar-ne compte al Ple. 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut 
 
Intervé la Sr. Roca. Estem totalment d’acord amb l’assignació de recursos per 
materials de prevenció, àpats i allotjament i servei de control. Pel que fa el conveni de 
l’Approp podríem estar d'acord amb aquest conveni però em corregiran sinó és així, 
però no veiem clar que només puguin participar-hi els socis de l’ACO. S’hauria de fer 
extensiu a tots els comerços d’Olot i fent-los partícips no simplement amb una difusió 
per ser informats. Sí fos així, hi estaríem d’acord. Finalment, el punt 3 de facultar a la 
Junta de Govern pugui aprovar acords per facilitar el destí dels Fons de Contingències 
no hi estem d’acord. Si hem de participar i compartir no pot ser que només en donem 
comptem sinó que es portessin i es debatessin les coses aquí en el Ple. Llavors 
s’aprovarà igualment perquè tenen majoria però més que tot pel debat i la participació 
en aquí. 
 
Intervé el Sr. Guix. Estem en contra del punt 3 perquè aquests temes importants han 
de passar pel Ple, perquè es puguin debatre i puguem votar tots plegats. Sí, estem a 
favor  d'algunes ajudes com la prevenció de riscos, ajudes socials, etc. 
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Però el que no tenim gens clar i que votarem en contra també és aquesta ajuda 
Approp, i en concret d’aquest 50/50 que l'altre dia ens va explicar el portaveu 
econòmic de l'Ajuntament, el senyor Estanis. Se’ns va explicar que la idea que 50€ 
que es gastessin en un comerç de la ciutats, l'Ajuntament en posaria 50€ més. En 
aquest sentit, creiem que no cal potenciar aquest tipus d'ajudes perquè són sabem al 
final quin ús final tindran aquests 50€ que donem. Si volem reactivar el comerç podem 
invertir més a la xarxa comercial de la ciutat. Ja sigui millorant els carrers, posant més 
llum a la xarxa comercial, fer plataformes úniques, etc. Estem fent la política de l’estruç 
i treballem amb el cap sota l’ala. Per una banda, diuen que hem de potenciar el 
comerç de la ciutat, ajudem al petit comerç, els botiguers i la xarxa comercial. Però per 
altra banda avui han aprovat per Junta de Govern facilitar que una gran superfícies es 
pugui plantar en uns terrenys municipals a la ciutat. Ja vam dir en un Ple anterior que 
no hi estàvem d’acord i avui li tornem a repetir amb aquest argumentari.  
 
Intervé el Sr. Quintana. Pel que fa el tercer punt, ara mateix hi ha gent que té el negoci 
tancat, d’altres amb restriccions d’horaris, gent que no pot fer la seva feina o que tenen 
menys comandes. Per tant, entenem que estem davant d’un cas excepcional i us 
farem confiança perquè veiem una voluntat en agilitzar l’aprovació d’ajudes.  En quan 
les ajudes Approp, estem a favor però amb alguna puntualització. Fins ara totes les 
ajudes que s’havien fet des de l’Ajuntament intentàvem que arribessin a tothom, sense 
limitar-les a cap tipus de sector. En aquest tipus d’iniciativa tots els olotins s’hi podran 
adherir i els comerços no tots rebran l’ajut. Però en tot cas, ho entenem també com 
una activitat de promoció del comerç de la ciutat. Un bona iniciativa de fidelitzar els 
olotins que compren a Olot. També per utilitzar les noves tecnologies amb l’aplicació 
per facilitar els tràmits de pagament. Demanaríem que tots els comerciants d’Olot que 
es volguessin apuntar a la App tinguessin les mateixes condicions, això pot servir 
perquè tant els olotins la facin servir com per aquells comerciants que no s’hi ha 
apuntat, ho acabin fent.  
 
Intervé la Sra. Torras. En quan el punt 3, un cosa que ens ha ensenyat aquest 2020 és 
que a vegades hi ha unes  urgències que s’han de solucionar al moment i no podem 
fer esperar mes a mes la celebració del Ple. En cap cas, això vol dir desinformació. Es 
tracte d’agilitzar els processos però alhora seguir donant compte d’aquesta informació  
en el Ple perquè quedin constatades les actuacions que hem fet. En aquests moments, 
necessitem que certes urgències les podrem tractar. Hem d’aprofitar l’avantatge i 
llibertat que ens dona el fons de contingències per no haver d’esperar mes a mes.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Insistir en aquesta idea que això en farem ús únicament quan 
sigui necessari, sempre informant-los prèviament i donant-ne en el Ple posteriorment. 
Aquest fons de contingències no està limitat a temes econòmics sinó que també és 
molt important en temes socials. I a vegades, el que necessites és aquesta urgència 
de poder atendre amb rapidesa una demanda que ve del Consorci. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. El que fem és portar en el Ple poder convalidar aquestes 
propostes. Per tant, vol dir que es podrà debatre i votar per part de tots els grups. Sí 
que s’haurà pogut fer l’actuació a través de la Junta de Govern però igualment es 
podrà debatre en el Ple. En relació als 150.000€ que es volen destinar a la Approp, si 
que sabem on aniran aquests diners. Aniran per dinamitzar l'activitat econòmica dels 
negocis de la ciutat. Al final, es tracte d’injectar recursos perquè aquest impacte 
econòmic sigui com més alt millor. Per tant, amb aquests diners garantim que com a 
mínim serà de 300.000€. No només s’hi poden afegir  comerços, sinó  qualsevol 
activitat econòmica: activitats de restaurants, turístiques, empreses culturals, 
perruqueries, gimnasos, etc. Està oberta a tothom. Sí és cert, que en un inici s’ha fet 
més difusió, en el ACO però també a l'Associació d'Hostalatge, placers i Turisme 
Garrotxa.  És a dir és més de 400 activitats econòmiques. Tot i això, ja tenim 
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empreses apuntades d’altres entitats inclòs que no siguin associades a cap agrupació 
econòmica. Des de fa 15 dies, a més tenim una persona esta fent comercialització 
d’aquesta activitat, visitant comerços, restaurants i diferent activitats econòmiques 
perquè s’hi puguin anar afegir. En aquests moments en tenim 100. És un projecte que 
s'ha fet en moltes ciutats, no amb una aplicació com aquesta sinó que en moltes 
ciutats s’ha donat xecs regals i ha funcionat molt bé. És una bona iniciativa que ens 
reclamen els mateixos establiments.  
En quan a que ens amaguem sota l’ala amb el tema el comerç i la parcel·la que 
comentava, al final hem posat en joc una parcel·la que feina 16 anys que no ho 
estava. Per tant, en aquí hi ha una oportunitat com a ciutat de posar-la en joc i al final 
sigui quina sigui l’activitat econòmica que hi acabi anant no està contraposat en ajudar 
el comerç. Els ciutadans d’Olot tenen memòria i recorden el suport que s’ha donat al 
comerç en anys que hi havia altres governs en aquesta ciutat i se’n recorden molt bé 
del suport que se’ls ha donat des d’aquest equip de govern des del primer dia. I aquest 
és el llegat més important que com equip de govern podem tenir. El suport al comerç 
no es fa amb proclames en el Ple criticant les grans superfícies comercials. Perquè al 
final, són inversions per la ciutat consoliden la capitalitat d'Olot i no oblidem que 
generen llocs de treball. El comerç es defensa doblant la subvenció de l’associació de 
comerciants, fent operacions com la plaça mercat, posant en joc els baixos de 
l’hospital a grans operadors comercials, fent esdeveniments com fires, Lluèrnia, 
Orígens, Sismògraf, la Pista de gel etc. Això es donar suport al comerç. 
 
Intervé la Sra. Roca. Entenem la urgència però també entenem també que les coses 
es puguin portar al Ple i parlar-ne. Nosaltres parlar i consensuar en grup sempre ens hi 
trobaran. Pel que fa la intervenció del Sr. Vayreda, si llegim el tercer punt diu: 
“D’aquests acords caldrà donar-ne compte al Ple” i ara està parlant de convalidar els 
acords. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Efectivament, perquè quedi clar, es tracte de donar-ne compte el 
primer punt i acordar la delegació en el segon. 
 
Intervé la Sra. Roca. Pel que fa a Approp, en les diferents reunions que hem tingut 
sempre s’ha parlat de comerços i entitats de restauració. Per primera vegada avui es 
diu que és per totes les activitats econòmiques, en aquest cas doncs, ens a sembla 
perfecte. Per altra banda, tampoc teníem coneixement de la persona que està 
treballant en la comercialització de la App a les empreses. Ens alegrem que hi hagi 
una persona que dinamitzi tot això i que pugui fer arribar aquesta informació a tots 
aquests establiments. Ens pot explicar quin criteri segueixen per escollir els 
establiments i quins s’han visitat? Hi ha un mínim d’establiments adherits per llençar la 
app? 
 
Intervé el Sr. Guix. En totes les actuacions que han estat per planificar la ciutat i millor 
el comerç de la ciutat hi hem votat a favor. La meva intervenció era en el sentit que ara 
ens gastarem 150.000 per donar 50€ que no sabem en què es gastaran, en comptes 
de per exemple millorar carrers, plataformes úniques o la il·luminació de la xarxa 
comercial. Si aquesta superfície ve perquè compra un terreny i té la llei de la seva part, 
cap problema. El que no 
Per altra banda, estem en contra que hi hagi més grans superfícies comercials perquè 
el petit comerç se'n ressent molt. El que no acceptem és que l'Ajuntament faciliti les 
coses amb una gran superfície perquè vinguin. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. L’App ja funciona i si la descarreguen podran veure el llistat de 
comerços que existeixen. Des de comerços, activitats, restaurants allotjament, etc. 
sense cap mínim d’establiments. En quan a les condicions, hauríem de diferenciar el 
que és l’App en el seu funcionament normal que la gestiona una associació creada per 
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Turisme Garrotxa, placers, Associació d’Hostalatge i els comerciants. Aquestes 
entitats aporten diners cada any del seu pressupost pel manteniment d’aquesta 
aplicació. Des de l’Ajuntament a través deI Pla de Reactivació econòmica van finançar 
la seva creació però el manteniment vindrà a càrrec una part del Consorci Dinàmic i 
per altre d’aquest associats. Això fa que fa que els establiments que estiguin associats 
a alguna d'aquestes associacions que he esmentat, han  de portar de cada venda un 
5% de descompte. Els comerços, establiments, restaurants o associacions que no 
estiguin associats han de portar un 8% de descompte. Són percentatges que els 
mateixos establiments han acordat. Per això aquesta diferència d’aplicació. 
Pel que fa en invertir en temes com carrers o de llums de la zona comercial, hi estem 
d’acord. Però en aquest moments el que necessiten és que la gent compri i que els 
establiments tinguin ingressos per mantenir llocs de treball. 
I finalment, disculpin perquè jo havia entès que convalidàvem, però en tot ca m’agafo a 
les paraules del Sr. Quintana que és un tema de confiança. Perquè estem en una 
situació complicada i ja hi ha espais perquè podem anar debaten les coses. 
 
Intervé la Sra. Alegre. S’ha previst alguna manera perquè la gent que no disposi de 
smartphone pugui accedir a aquesta promoció? Perquè sinó és una acció 
discriminatòria cap una part de la població que no  té accés a un smartphone, com per 
exemple la gent gran. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És una acció que es fa a través de smartphone. 
 

 

 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC) i 5 
vots en contra (3 PSC i 2 CUP). 
 
 

13.1. - DONAR COMPTE DEL INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 
MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A L'ANY 2021 

 
Núm. de referència : X2021001978     
Núm. expedient: RH132021000010 

 
 
La Llei 11/2020, de 30 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2021 estableix: 
 

• Article 18.Dos: En l’any 2021, les retribucions del personal del servei públic no 
podrà experimentar un increment global superior al 0,9 per cent respecte a les 
vigents a 31 de desembre de 2020, en termes d’homogeneïtat per als dos 
períodes de la comparació, tant pel que respecte a efectius de personal com a 
l’antiguitat del mateix.  

• Article 18.Cinc: Els funcionaris als que resulta d’aplicació l’article 76 del Text 
Refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret 
Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 
30/1984, de 2 d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en els 
termes de la disposició addicional quarta de l’EBEP o de les Lleis de Funció 
Pública dictades en desenvolupament d’aquell, percebran, en concepte de sou 
i triennis, en les nòmines ordinàries de gener a desembre de 2021, les quanties 
referides a dotze mensualitats que es recullen en aquesta Llei 11/2020. En 
cada una de les pagues extraordinàries dels mesos de juny i desembre de 
2021, en concepte de sou i triennis, els imports que es recullen a la Llei 
11/2020. 
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• Article 18.Set: Allò disposat en els apartats anteriors s’ha d’entendre sense 
perjudici de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i 
excepcional, resultin imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la 
variació del nombre d’efectius assignats a cada programa o pel grau de 
consecució dels objectius fixats al mateix. 

 
 
Atès que hi ha crèdit pressupostari suficient en el pressupost de l’Ajuntament d’Olot 
per a l’any 2021 per fer front al increment retributiu que disposa la Llei 11/2020, de 30 
de desembre. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
DONAR COMPTE que el increment de retribucions del personal municipal de 
l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021 serà del 0,90 per cent respecte de les retribucions 
vigents a 31 de desembre de 2020, amb efectes econòmics des de l’1 de gener de 
2021. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Francès i n’explica el contingut. 
 
Intervé el Sr. Riera. Evidentment no depèn de l’Ajuntament d’Olot, però en tot cas pujar 
un 0.9% és una vergonya per part de l'estat espanyol perquè els treballadors i 
treballadores  seguim perdent poder adquisitiu.  
 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

14.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL 53 D’ORDENACIÓ ILLA INDUSTRIAL SITUADA EN L’AMBIT DEL 

POLIGON INDUSTRIAL PLA DE BAIX.- PROPOSANT APROVAR 
PROVISIONAMENT 

 
Núm. de referència : X2020031154     
Núm. expedient: UPL12020000009 

 
Vist que el Ple de l’Ajuntament de data 24 de setembre de 2020, va adoptar, entre 
d’altres, l’acord d’aprovar inicialment la modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal a l’àmbit del polígon industrial del Pla de Baix, redactada per **** 
en data setembre de 2020. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 197 
de 13 d’octubre de 2020, al Diari de Girona de 14 d’octubre de 2020, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic s’ha presentat un escrit d’al·legacions 
en data 12 de novembre de 2020 i amb número de registre general d’entrada 
E2020016415, per part del senyor **** en nom i representació de l’empresa Mas 
Bosser Habitat, SLU.  
 
Vist l’informe emès pels serveis tècnics i jurídics municipals en data 20 de gener de 
2021 que s’adjunta a l’expedient. 
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Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 
de febrer; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
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 en tots els seus extrems, l’escrit d’al·legacions presentat per 
part del senyor **** en nom i representació de l’empresa Mas Bosser Habitat, SLU, en 
data 12 de novembre de 2020 i amb número de registre general d’entrada 
E2020016415, d’acord amb el contingut de l’informe emès pels serveis tècnics i 
jurídics municipals en data 20 de gener de 2021, que s’adjunta a l’expedient i que 
s’aprova a efectes de motivació. 
 
SEGON.- APROVAR PROVISIONALMENT la modificació puntual del Pla d’ordenació 
urbanística municipal a l’àmbit del polígon industrial del Pla de Baix, redactada per **** 
en data setembre de 2020. 
 
TERCER.- SOL·LICITAR informe a l’Oficina Territorial d’Acció i Avaluació Ambiental 
de Girona de la Generalitat de Catalunya. 

QUART.- TRAMETRE l’expedient al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona del 
Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la seva 
aprovació definitiva, si procedeix. 

 
 
Intervé el Sr. Güell. És el tràmit que exigeix l’acord pres en el plenari de 24 de 
setembre 2020, en el sentit que el document que es porta a la seva aprovació 
provisional en aquell moment va ser l’aprovació inicial. Passat el període d'exposició 
pública, s'ha presentat un escrit d'al·legacions per part de la societat Mas Bosser 
Habitat. L’Ajuntament el desestima perquè la base jurídica de l’escrit és nul·la i es 
base en una sèrie de precisions subjectives que no estan basades en cap fonament 
jurídic. Per tant procedim a l’aprovació provisional i enviar-ho a la Delegació Territorial 
del Departament de Territori i Sostenibilitat perquè procedeixi a la seva revisió i 
aprovació definitiva. 
 
Intervé el Sr. Riera. Tot i que entenem que un aparcament és necessari, en aquest cas 
hi estem en contra perquè no compartim que cedim un espai municipal per un 
escorxador, per un camp d’entrenament de futbol o un possible aparcament 
d’autobusos per l’Espai Cràter. D’un camp verd es converteix en un prat d’asfalt. 
 
Intervé el Sr. Guix. Estem a favor que s’implantin fàbriques a la ciutat perquè  donen 
feina a molta gent, i més en aquests moments de crisi. A més, aportem una solució en 
l’aparcament d’aquesta zona perquè donarà facilitats als treballadors de l’empresa 
privada però també per la gent que vaig a practicar esports el cap de setmana a la 
zona esportiva del Morrot. Per altra banda, creiem que seria important que s’arregli el 
pas peatonal del Morrot cap al Pla de Baix, cada vegada més utilitzat per més 
ciutadans. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Entenem que es crea un necessitat i s’ha donar una solució. 
Però, si tinguéssim un transport públic com cal i unes xarxes de carril bicicleta, 
segurament molta gent podria anar a treballar en aquest espai amb diferents tipus de 
mobilitat i no només amb cotxe. 
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Per tant, ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Güell. Evidentment, l’aspecte paisatgístic actual de la superfície és un 
camp verd, però urbanísticament és sol industrial. És a dir, no ha estat mai una zona 
verda ha estat sempre sol industrial. Per tant, amb aquesta modificació no es podrà 
edificar en aquesta franja. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 2 
vots en contra (2 CUP) i 5 abstencions (5 ERC). 
 
 

15.1. - PROPOSANT APROVAR INICIALMENT EL PLA DIRECTOR DELS HORTS 
URBANS 2021-2025 

Núm. de referència : X2021000175     
Núm. expedient: SIPR2021000001 
 

L’any 2008 l’ajuntament d’Olot va encarregar la gestió dels horts urbans de la ciutat al 
Consorci de Medi Ambient i Salut Pública de la Garrotxa, SIGMA. Des d’aleshores 
s’han detectat alguns aspectes d’aquesta gestió que es poden millorar i és per això 
que es requereix definir un sistema per al manteniment i la millora dels espais 
destinats a l’ús d’horts a mig termini. 
 
El present Pla director estableix objectius, fa una avaluació de la gestió duta a terme 
fins ara i estableix actuacions i costos per al període de vigència del Pla.  
 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment el Pla director dels horts urbans d’Olot per al període 
2021-2025.  
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquest acord 
d’aprovació inicial del Pla director dels horts urbans d’Olot per al període 2021-2025, 
mitjançant la publicació anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitjà de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a 
la presentació de reclamacions i suggeriments.  
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment, l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva.  
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar-la al BOP de Girona, a efectes 
de la seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP 
en què s’hagi publicat . 
 

 
Intervé el Sr. Sellabona. És un  document que ens ha de servir per marcar els 
objectius que volem perseguir amb el projecte d'horts municipals iniciat l’any 2014.  
Tenim un model d’horts mol singular que ens ha portat a ser una de les ciutats que 
disposa de més horts municipals. Actualment a la ciutat hi ha 370 horts municipals, 
som pioners en quan a nombre d’horts urbans i ara és el moment de fer un pas 
endavant en qualitat. Volem fer una bona gestió d’aquests espais i que siguin espais 
amables, ben cuidats i en bones condicions que ajudin a fer més bonica la nostra 
ciutat. No entraré explicar punt per punt el Pla perquè es tracte d’una aprovació inicial i 
per tant tenen un període d’exposició de 30 dies, per fer-nos arribar les aportacions 
que considerin.  En tot cas, quedo a la seva disposició per parlar de qualsevol iniciativa 
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que volguessin introduir en aquest document. Simplement ara, faríem la aprovació 
inicial. 
 
Intervé la Sra. Roca. Li agafo la paraula al Sr. Sellabona i sí ens agradaria quedar una 
estona per desenvolupar més aquest Pla. Els horts urbans són un espai per treballar, 
hi ha interrelació veïnal, xarxes, convivència, etc. Per tant, un Pla que ha de durar 4 
anys ens hauria agradat que ens haguessin explicat prèviament, com ho van fer amb 
el Pla de Joventut. D’aquesta manera l’hauríem pogut debatre i fer propostes. Ens 
donen aquests trenta dies de marge,  per trobar-nos per debatre i si en tot cas hi ha 
al·legacions seguiríem el procediment establert. 
Com que no hem tingut això ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Guix. És una bona noticia que siguem de les ciutats de Catalunya amb 
més horts urbans per habitant. Si contem que ens consta 9.500€ del pressupost, més 
el suport d’un tècnic del SIGMA, més un lloguer que paguem dels horts de Mas Bernat, 
més consum d’aigua ens dona una activitat molt interessant per a 370 familias de la 
ciutat. Fomentant la participació, convivència i els bons hàbits a més d’ajudar 
econòmicament a les familias com s’ha pogut veure anar en l’època de covid. Llàstima 
que encara quedin llistes d'espera per tenir un ordre. En tot cas, demanaríem que en 
aquest Pla esmentés la possibilitat que hi hagi més horts municipals sobretot en 
aquells barris que no en tenim com Sant Miquel. Inclús que disposessin de més 
equipaments com espais per compost, per pedres que surtin de l’hort, etc. Hi ha 
algunes coses concretes que les comentaríem en el següent punt de l’odre del dia. 
També ens emplaçaríem a poder-lo contestar, debatre i fer-hi aportacions en aquests 
30 dies. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. És evident que és un bé social i de salut. Per tant, crec que 
es hem de felicitar per aquesta aprovació d’aquest Pla director des horts urbans. 
Aprofitar per felicitar l’activitat el SIGMA que és un generadors de Plans, projectes, 
documents, etc. que a vegades els hi fem poc cas però reconèixer que tenim un fons 
documental i de planificació brutal en temes de medi ambient. Sumar-me també, a la 
necessitat de més dies per poder fer una lectura profunda d'aquest Pla i evidentment 
aportar el que calgui. També tal com deia el Sr. Guix intentar proveir aquells barris de 
la ciutat on hi ha molta gent que li agradaria tenir com a font d’aprovisionament familiar 
aquest petit espai per poder fer el cultiu i així poder arribar a tots els barris.  
 
Intervé el Sr. Sellabona. Reiterar que estem oberts a parlar-ne durant aquests 30 dies. 
És una bona notícia veure que tots entenem aquest projecte de la mateixa manera i 
que va més enllà d’aquest autoconsum per familias.  El reglament contempla la 
protecció d’alguns col·lectius perquè hi puguin tenir prioritat. A tothom li agrada créixer, 
però també hem d'anar trobant en tot moment aquell equilibri entre poder assumir 
aquest creixement i al mateix temps poder assegurar que aquests espais siguin espais 
de qualitat i que puguem fer les inversions que pertoquen en tots aquests espais com 
punts de compostatge i xarxa d’aigua. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Abans de passar a votació li trasllado al Sr. Sellabona l’encàrrec 
de convocar als grups per rebre les aportacions que vulguin fer, per veure si n’hi ha 
d’interessants que podem introduir en el Pla. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 
PSC) i 2 abstencions (2 CUP) 
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16.1. - PROPOSANT APROVAR INICIAL LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT 
D'ÚS DELS HORTS MUNICIPALS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2021000177     
Núm. expedient: SIPR2021000002 

 
L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 22 de maig de 2014, va aprovar el 
Reglament d’ús dels horts municipals, que fou publicat al BOP de Girona, núm. 181, 
de 23 de setembre de 2014.  
 
Des d’aleshores, s’ha detectat la necessitat de modificar alguns aspectes d’aquesta 
norma, per tal de millorar la gestió tècnica i administrativa en la seva aplicació, com 
ara: la prohibició d’utilitzar herbicides; l’ampliació de les zones disponibles; 
l’excepcionalitat per a adjudicar més d’una parcel·la a una persona usuària; la 
possibilitat de renovar l’autorització per a períodes quinquennals; o la necessitat de 
facultar a la Junta de Govern Local per actualitzar i revisar aquells aspectes del 
Reglament que necessitin una actualització periòdica.  
 

Considerant les competències atorgades als municipis en matèria de medi ambient 
urbà, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim 
local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la 
Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els 
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la 
Comissió Informativa del Ple, proposa l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions del Reglament d’us dels horts 
municipals d’Olot, que a continuació es detallen: 
 
A.- Modificar l’article 5 introduint un nou subapartat amb la lletra l); amb la qual cosa, 
aquest article quedarà amb el següent redactat: 
 
“Article 5.  
 
Les parcel·les es dedicaran únicament i exclusivament a hort familiar. En 
conseqüència , no podran ser destinades a altres finalitats i queda prohibit: 
 
(...)  
 
l) Utilitzar herbicides”. 
 
B.- Modificar l’apartat a) de l’article 15 ampliant els espais que actualment funcionen 
com a horts municipals; amb la qual cosa, l’apartat a) de l’article 15 quedarà amb el 
següent redactat: 

 
 
 

“Article 15.  
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a- Per als espais existents actualment que ja funcionen com a horts municipals, que 
són: Mas Bernat, Pou del Glaç, Parc Nou, Bonavista, carrer Puig Roig, les Planotes, 
Molí d’en Climent, Desemparats, Bosc de Tosca, Carretera Vella de la Deu, carrer 
Closells i Mas les Mates”. 
 
C.- Modificar l’apartat a) de l’article 17 establint una excepció a una de les limitacions 
d’usos d’horts municipals, en atenció condicions preexistents o especials; amb la qual 
cosa, l’apartat a) de l’article 17 quedarà amb el següent redactat: 

 
“Article 17.  
 
a) Ja siguin adjudicatàries d’una parcel·la d’hort municipal. Excepcionalment es podrà 
autoritzar l’ús de més d’un hort a un mateix usuari en aquells casos en què es doni 
aquest fet en espais preexistents a la gestió municipal o en condicions especials”. 
 
D.- Modificar l’article 18 ampliant la possibilitat de renovació, per períodes 
quinquennals, de les autoritzacions a  tots els supòsits de l’article 16 i a les persones 
que mantenen la parcel·la en bones condicions, així mateix es deroga el paràgraf on 
es regulaven situacions transitòries que ja han desaparegut; amb la qual cosa, l’article 
18 quedarà amb el següent redactat: 

 
“Article 18.  
 
S’autoritza l’ús pel termini de cinc anys, llevat que alguna de les parts ho denunciï 
abans de la finalització del termini. 
 
Un cop finalitzat el termini de cessió, l’adjudicatari perdrà qualsevol dret sobre la 
parcel·la adjudicada i l’haurà de deixar buida, lliure d’objectes aliens i a disposició de 
l’Ajuntament. Aquells que acreditin els criteris de priorització establerts en l’article 16, o 
els grups o col·lectius amb acreditació especial, inclosos en l’article 13, podran 
renovar, per períodes quinquennals, l’autorització d’ús un cop finalitzat el termini 
inicialment establert. 
 
També podran renovar l’autorització per a períodes quinquennals aquelles persones 
que mantenen la parcel·la en bones condicions. 
 
Periòdicament es faran revisions “in situ” de l’estat de les parcel·les i de l’acompliment 
d’aquest Reglament. L’incompliment per part dels usuaris d’alguna de les obligacions 
establertes en aquest Reglament podrà ser causa de pèrdua de l’autorització, prèvia 
tramitació del preceptiu expedient administratiu ”. 
 
E.- Introduir una disposició final amb el següent redactat: 
 
“Disposició final:  
 
Es faculta a la Junta de Govern Local per actualitzar i revisar aquells aspectes 
d’aquest Reglament que necessitin una actualització periòdica. A títol enunciatiu, es 
poden incloure en aquest apartat: l’ampliació de noves zones destinades a horts 
municipals, l’eliminació d’alguna zona existent actualment, l’establiment de criteris de 
priorització específics en el moment inicial d’adjudicació de parcel·les (si ja hi ha 
preexistència d’hortolans) i aquelles altres que per les seves característiques puguin 
ser assimilables”.  
 

Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació del Reglament d’ús dels horts municipals d’Olot, mitjançant la publicació 
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del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació 
escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a 
la presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar la modificació del Reglament 
d’ús dels horts municipals d’Olot al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en 
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
el text del Reglament. 
 
 
Intervé el Sr. Sellabona. La voluntat de les modificacions puntuals del reglament que 
portem a  consideració d'aquest plenari ens han de permetre una millora en la gestió 
tècnica i sobretot administratives. Amb la modificació de l’article núm.5 quedaria 
prohibit la utilització d'herbicides perquè pensem que són components que no són 
necessaris en aquests espais. L’article núm.15 ens permet  actualitzar els espais 
d’horts que tenim actualment. La modificació de l’apartat de renovacions de l'article 
núm.18 ens permet, per una banda, seguir reforçant aquesta garantia d'alguns 
col·lectius que pensem que és prioritari que puguin tenir accés a aquests espais. Per 
altra banda, també agilitzant la renovació per períodes quinquennals, per totes 
aquelles persones que han fet una bona gestió del seu hort. També hi ha alguna 
modificació de caràcter més tècnic com per exemple l’article núm.17 o la disposició 
final. 
 
Intervé la Sra. Roca.  Ens a semblen bé les modificacions. Proposaríem en l’article 
núm.16C que es puntua amb 5 punts per les situacions de precarietat o risc d'exclusió.  
Per nosaltres, donada la situació actual caldria pujar-ho a 10 punts i que no fes falta 
l’informe del Consorci Acció Social. 
Simplement presentant alguns dels documents per acreditar que es cobra el salari 
mínim o que tens uns ingressos molt baixos seria suficient. En tot cas, en la trobada 
que ens hem emplaçat podríem treballar-hi. 
 
Intervé el Sr. Guix. Evidentment ens agrada el document. Potser s’ha no s’ha tingut en 
compte que hi ha uns hort que són privats però que s’hi ha invertit diners públics, com 
els horts de Sant Francesc que també haurien d’entrar en aquesta normativa, en el 
sentit que es faci una custòdia perquè es respectin els espai que s’han invertit allà en 
quan a tanques, aigua, etc. A l’igual que els horts de la zona de Bosc de Tosca que 
s’hi van instal·lar una cabanyes per posar-hi les eines, estaria bé també que fossin en 
aquest reglament. També hi ha hort municipals que disposen d’aquestes cabanyes per 
guardar eines com són els horts del Parc Nou, potser seria bo pensar una normativa 
específica per aquestes cabanyes. En l’article núm.5 parla que queda prohibit instal·lar 
bidons d’aigua, però encara hi ha horts que no tenen rec públic, com per exemple Sant 
Bernat. Demanaríem si és possible fer una memòria valorada i començar a tractar 
aquest tema. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. És molt important de prohibir la utilització d’ herbicides. Però 
com es regularà? Es té previst algun tipus de sanció en cas que no es compleix? En 
l’article núm.17 diu que en alguns casos excepcionals es podrà tenir dos horts? Com 
es regularà i quins criteris es faran servir? Pel que fa les revisions periòdiques, les farà 
un educador, un agent cívic o un tècnic del SIGMA?  Perquè moltes vegades les 
persones no tenen en compte les normatives per desconeixement i en aquest sentit 
caldria més una orientació educativa alhora de posar ordre en els horts. 
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Intervé el Sr. Sellabona. En  el tema de la sancions,  fem unes inspeccions regulars 
d’aquest espais, per part d’un tècnic del SIGMA. Aquest també és l’encarregat del 
banc de llavors i compagina aquesta tasca amb la inspecció, supervisió i control dels 
horts. Per tenir un contacte més directa amb els hortolans no només per fiscalitzar el 
que estant fent sinó per tenir aquest contacte i saber quines problemàtiques tenen. No 
hi ha recollida una sanció econòmica si detectéssim aquesta utilització d’herbicides.  
En tot cas seria la pèrdua de l’hort, en quan s’hagi identificat algú amb aquesta fent 
aquesta pràctica i tot els advertiments que li podem fer no recondueix la situació. En 
referència a l’article núm.17, són casos molt excepcionals, que ens podem trobar quan 
absorbim alguna zona que ja hi ha horts preexistents. Al fer la reparcel·lació d’aquests 
horts, ja hi  tenim algun hortolà que ja gestionava algun terreny que no s’ajusta a la 
reparcel·lació que fem però deixem que pugui conviure durant un temps mentre es fa 
aquesta transició. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1. - MOCIÓ DE L'AGRUPACIÓ SARDANISTA OLOT EN SUPORT A LA 
CANDIDATURA DE LA SARDANA A LA LLISTA REPRESENTATIVA DEL 

PATRIMONI CULTURAL IMMATERIAL DE LA HUMANITAT, DE LA UNESCO 
 
Núm. de referència : X2021002010     
Núm. expedient: SG022021000001 

 
 
Vista la iniciativa de la Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la 
candidatura de la sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial 
de la Humanitat, de la UNESCO. 
 
Atès que la sardana encarna els valors de comunitat, de cohesió i d’igualtat, i és un 
símbol de la identitat catalana. 
 
Atès que la sardana constitueix una tradició fortament arrelada al municipi d’Olot. 
 
Atesa la importància del patrimoni cultural immaterial per al manteniment de la 
diversitat cultural i de la creativitat humana, així com per al desenvolupament 
sostenible. 
 
ACORDA: 
 
1. Manifestar el suport de  l’Ajuntament d’Olot a la candidatura de la sardana a la Llista 

Representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat, de la UNESCO. 

 

2. Comunicar aquest suport a les entitats sardanistes locals i a la Confederació 

Sardanista de Catalunya, impulsora de la iniciativa. 

 

3. Autoritzar la Confederació Sardanista de Catalunya a fer públic aquest suport. 

 
 

Intervé el Sr. Ignasi Riera president de l'Agrupació Sardanista Olot. Presentem 
aquesta moció de suport per tal que el plenari municipal assumeixi la iniciativa de la 
Confederació Sardanista de Catalunya de presentar la candidatura de la Sardana a la 
llista representativa del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. 
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El patrimoni cultural immaterial són tots aquells coneixements, pràctiques, costums i 
tradicions que hem heretat de les generacions passades i que volem transmetre a les 
generacions futures perquè considerem que formen part de la nostra manera de ser, 
com a grup humà. A grans trets podem dir que és allò que coneixem com a cultura 
popular i tradicional. Però amb dues grans diferències: La primera és que el patrimoni 
cultural immaterial ha de ser viu. No ho són aquelles coses que ja han estat 
desaparegudes com per exemple: l'ofici de fanaler. No es podia considerar patrimoni 
immaterial perquè ja no existeix. La segona és que la gent que ho manté viu, és la que 
ha de dir si aquell coneixement, pràctica, costum o tradició és patrimoni cultural. Així 
que els castellers consideren que els castells formen part del seu patrimoni cultural. És 
a dir, no n'hi ha prou que unes institucions diguin que una cosa és patrimoni cultural 
immaterial o ho han de dir sobretot la pròpia gent implicada, en el nostre cas el 
sardanista. El concepte de patrimoni cultural immaterial s'ha estès molt en els darrers 
anys. A partir de l'aprovació el 2003 i l'entrada en vigor el 2006 de la Convenció per a 
la Salvaguarda del Patrimoni Cultural Immaterial de la UNESCO. Aquesta Convenció 
estableix la definició exacta del patrimoni cultural immaterial que diu el següent: 
“s'entén per patrimoni cultural immaterial, els usos, les representacions, les 
expressions, els coneixements i les tècniques juntament amb els instruments, els 
objectes, els artefactes i els espais culturals que són inherents. a les comunitats els 
grups i en alguns casos els individus reconeguin com a part integrant del seu patrimoni 
cultural. Aquest patrimoni cultural immaterial que és transmès d'una generació a l'altre, 
és recreat constantment per les comunitats i els grups. En funció del seu entorn, la 
seva interacció amb la naturalesa i la seva història. La qual cosa ens infon un 
sentiment d'identitat i continuïtat i contribueix per tant, a promoure el respecte de les 
diversitats culturals i la creativitat humana. Els efectes d'aquesta Convenció només es 
té en compte el patrimoni cultural immaterial. Aconseguir que sigui compatible amb els 
instruments internacionals de drets humans existents i amb els imperatius de respecte 
mutu entre les comunitats, els grups, els individus i el desenvolupament sostenible. 
Per tant, no és la UNESCO que diu si una cosa és Patrimoni Cultura Immaterial o no. 
Això, correspon a cada comunitat humana implicada: els urbanistes, els castellers, etc. 
El que fa la UNESCO és inscriure un seguit d’elements en una llista internacional a 
partir de les peticions que li fan els estats de la Convenció.  
Actualment hi ha inscrits a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural i Immaterial 
de la Humanitat 399 elements de 212 països. Algun d’ells com la sardana, 
corresponen a danses i músiques. Tenim el tango a Argentina i Uruguai, la rumba 
cubana de Cuba, la samba de roda de Brasil, entre moltes altres. De Catalunya estant 
inscrites la Patum de Berga, els castells, la dieta mediterrània, les falles del Pirineu. 
Pel que fa l’Estat Espanyol estant incloses el misteri d’Elx, el tribunal de les Aigües de 
València, la Festa de la Mare de Déu de la Salut d'Argemesí, El Cant de la Sibil·la de 
Mallorca, les Falles de València, el flamenc, la festa dels patis de Còrdova i la 
falconeria.  Però la llista no inclou només manifestacions festives i balls sinó que 
també recull jocs, tradicions, formes de teatre, història oral, tècniques artesanes, així 
com coneixements i usos relacionats amb la naturalesa i amb l'univers. La necessitat 
està a la llista. La preocupació per al futur de la Sardana és una conversa recurrent 
entre els sardanistes. Una preocupació que ve de lluny i que amb la dedicació i l'esforç 
de persones i entitats ha arribat fins al dia d’avui. La sardana té des de l’any 2010,  el 
reconeixement d'element Festiu Patrimonial d'Interès Nacional per la Generalitat de 
Catalunya. Des de la Confederació Sardanista de Catalunya i les entitats adherides 
creiem que el reconeixement més alt i alhora més necessari és aconseguir la inscripció 
de la Sardana a la llista del Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat de la 
UNESCO que ens projectarà a totes les nacions. L'assoliment de la inscripció implica 
el compromís internacional que aportem a la suma cultural desenvolupant accions i 
mesures de salvaguarda perquè no solament tinguem el reconeixement de la sardana 
sinó que ella contribuint amb el progrés de la cultura de la Humanitat. 
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A la proposta d'aquesta llista hi ha uns 100 ajuntaments de Catalunya i unes quantes 
entitats que ja han aprovat aquesta moció de suport. Us necessitem per assolir 
l'objectiu final. Necessitem la participació de tots: particulars, entitats, institucions per 
sumar-nos des d'Olot a la proposta de la Confederació Sardanista de Catalunya de 
presentar la candidatura de la Sardana a la Llista Representativa del Patrimoni Cultural 
Immaterial de la Humanitat de la UNESCO. 
 
Intervé el Sr. Riera.  Qualsevol manifestació de cultura popular tradicional d'arreu dels 
Països Catalans per nosaltres és un buc insígnia perquè és la base de la nostra 
cultura. Per tant no podem deixar d'estar-hi a favor. Trencar una llança a favor de totes 
les formes d'expressió de dansa popular tradicional i una proposta pel consistori, per 
l'associació sardanista i tanmateix per a l'Esbart Olot que s'hauria de replantejar una 
mica una activitat extraescolar que fomenti els balls populars tradicionals.  No només 
la sardana sinó, els balls de gitanes, les jotes, els panderos, els cercolets, bastons, 
gambetus, etc. Seria una bona una bona oportunitat per recuperar mostres de cultura 
popular que es podrien ajuntar a qualsevol acte festiu i lúdic. Una cercavila de balls 
populars tradicionals a nivell local seria molt interessant de poder enriquir la part de 
memòria històrica cultural. 
 
Intervé el Sr. Mir. Donem suport a totes les tradicions catalanes i molt especialment en 
la sardana que és la nostra dansa nacional. Per tant, esperem que es pugui assolir 
aquest objectiu però sobretot esperem que aquesta dansa tant nostra no es perdi. En 
tot cas que el traspàs entre generacions es pugui produir amb solvència i garantir el 
seu futur. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Agrair primer molt especialment l'explicació que ha fet sobre el 
patrimoni immaterial cultural i immaterial, sobretot perquè dintre l'àmbit del patrimoni 
cultural és el que queda més feina per fer. Més que defensar hem de respectar les 
nostres tradicions com respectem els nostres avis i familias perquè és el que som. 
La sardana també té vessant musical i òbviament les dues coses van juntes per tant, 
hem de  defensar la dansa i també aquest patrimoni musical. 
 
Intervé el Sr. Arbós. Agrair la presencia en aquest Ple a l'Agrupació Sardanista Olot  i 
felicitar-vos per la feina que feu. Al final de la seva intervenció deia “us necessitem”. 
Crec que hauríem de revertir-ho perquè és el país qui us necessita a les associacions 
de sardanistes. Necessita gent que s'impliqui en aquest sector i per tant l'agraïment és 
extens a vosaltres que treballeu per aquest patrimoni cultural tan important. La 
sardanes son part del nostre patrimoni cultural. La nostra nació no deixa de ser un 
gran fenomen emergent que neix de totes aquelles singularitats culturals que es 
desenvolupen en el nostre país. La sardana a més n'és un dels pilars fonamentals 
perquè el sosté de manera molt important. Una tradició extensa a més a més 
transversal al llarg del territori català amb profundes arrels en el nostre passat. Avui en 
dia ballem la sardana que és del segle XIX però de fet la paraula sardana ja apareix en 
documents històrics del segle XVI i de fet estudis historiogràfics ja parlen d'una dansa 
molt pretèrites, fins i tot al segle XVI. És a dir de gairebé 600 anys.  Per ser un dels 
elements definitoris de la nostra cultura es deriva irreversiblement Patrimoni Immaterial 
de la Humanitat. Agrair que ho puguem posar en valor avui al consistori olotí i serà un 
molt bon missatge que tots els grups hi votem a favor d'una manera tan unànime i 
encoratjar a seguir treballant per això i per evitar que caigui en el oblit. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
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18.1. - MOCIÓ DEMANANT ALS GRUPS MUNICIPALS DE L'AJUNTAMENT QUE 
ES MANIFESTIN A FAVOR O NO DE DESENVOLUPAR LA VARIANT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2021002014     
Núm. expedient: SG022021000002 

 
Atès que, en sengles manifestos signats en 2016 i 2017, per una quinzena d’entitats 
socioeconòmiques, de la Garrotxa, Ripollès i Osona, manifestàvem la necessitat, 
peremptòria, de desenvolupar la infraestructura objecte del informe, en format 2+2, 
conjuntament amb la variant d’Olot, donades les característiques econòmiques del 
territori directament afectat, així com dels altres que l’envolten, i l’augment de la 
mobilitat i del seu desenvolupament futur. Tot respectant i preservant el medi natural 
de forma sostenible.  
 
Atès que, la problemàtica de l’execució de la infraestructura s’arrossega des de fa més 
de 10 anys, i que el feble consens al que es va arribar per part dels actors 
institucionals implicats, fa pocs anys, no ha donat els fruits esperats, així com, que 
algun dels actors ha manifestat explícitament, que la infraestructura no és prioritària, i, 
per tant, demostrant la seva falta de voluntat de compliment de l’acord consensuat.  
 
Atès que una minoria de la població, entenem, no pot obstruir el desenvolupament 
futur socioeconòmic, d’una majoria de la població implicada en els territoris afectats.  
 
Atès que la problemàtica de mobilitat a la ciutat d’Olot, i en especial, a l’avinguda Sant 
Jordi, s’ha convertit en un greuge comparatiu, per bona part dels veïns i veïnes d’Olot, 
respecte la resta de ciutadans de Catalunya, per manca de la infraestructura, 
llargament reivindicada, provocant inconvenients inadmissibles, avui en dia, per part 
de la ciutadania.  
 
Atès que la nostra voluntat és donar suport al desenvolupament de la variant d’Olot, un 
cop, aprovat l’estudi informatiu i d’impacte ambiental del tram Nord d’aquesta.  
 
Per tot això, proposem l’adopció dels següents acords:  
 

1. Demanem que en cap cas els tràmits de la variant d’Olot es retardin i tan aviat 
com estiguin resoltes les al·legacions es liciti el projecte constructiu complert 
d’aquesta infraestructura i tot seguit s’adjudiquin les obres, perquè puguin 
començar les obres l’any 2022.  

 
2. Demanem a tots els grups municipals de l’Ajuntament d’Olot, que recolzin 
aquesta moció, que s’inclogui en els programes electorals dels seus partits a les 
properes eleccions al Parlament de Catalunya, el compromís ferm d’executar la 
variant d’Olot.  

 
3. Que es traslladin aquests acords al Departament de Territori i Sostenibilitat de 
la Generalitat de Catalunya, al Consell Comarcal de la Garrotxa i a tots els 
Ajuntaments de la Garrotxa.  
 

 
Intervé el Sr. Rodriguez en representació del Cercle Euram Garrotxa. Abans de llegir la 
moció voldria fer una breu exposició de motius del perquè de la mateixa i aclarir que la 
seva presentació no rau en una voluntat unilateral del sector empresarial garrotxí per 
un interès determinar del col·lectiu. Sinó per un motiu objectiu com és el model 
econòmic de la comarca. Som la quarta comarca més industrialitzada en termes de 
PIB per càpita. Amb més d'un 48% del pes específic industrial en el PIB comarcal que 
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superar el 50% si sumem el PIB indirecte dels serveis vinculats a la indústria. Sector 
industrial que genera una ocupació del 38% directa i apropant-se al 50% en els serveis 
vinculats al sector industrial, és a dir més de 10.000 persones. Per tant, contràriament 
a la percepció de la bona part de la població de la comarca o en especial en d'altres 
contrades l'economia garrotxina no es basa en el paisatge, la gastronomia que també 
sinó especialment en el seu teixit industrial. Aquest model agradi o no però aporta 
benestar als garrotxins. Les taxes d'atur a la Comarca properes al 7%-8% són 
envejables respecte a la mitjana gironina i catalana al voltant de menys d'un 30% ha 
permès superar les últimes crisis econòmiques amb optimisme, inclosa l'actual 
provocada per la pandèmia de la covid. Tanmateix aquest model genera una alta 
mobilitat, tant de persones com de mercaderies i pel tarannà del sector econòmic 
garrotxí amb perspectives de creixement en els propers anys, circumstància que ara 
agreujarà més la problemàtica. No podem caure en el parany d'endarrerir per més 
temps l'execució de la infraestructura, argumentant si el disseny de la mateixa és 
l'adequat o no.  Circumstància que no ha fet res més que endarrerir la seva execució. 
Quan qui dissenya la mateixa no és ni el sector econòmic, ni la societat civil sinó l'ens 
públic que n'és titular, és a dir la Generalitat de Catalunya que es recolza en els 
estudis tècnics que encarrega i que es basen en els estudis de mobilitat i les 
premisses de seguretat que han d'acompanyar aquest tipus d'infraestructures. Per 
tant, no hem de confondre la societat civil que si la dimensió de la infraestructura és 
una o altre focalitzant en un tram concret. Ja hi ha hagut per part de tots els actors 
implicats representants de la societat el període d'al·legacions que ens consta que ja 
està exhaurit i sense que ens consti s'hagin fet al·legacions respecte d'aquells trams 
que ara es visualitzen com a sobredimensionats especialment en la variant d'Olot.  
 
Acaba la seva intervenció llegint el text de la moció. 
 
Intervé el Sr. Riera. És un moment complicat per les persones treballadores, 
empresaris i autònoms perquè estem en plena pandèmia i les incerteses són 
continues. Dit això, no creiem que mentint s’ajudi al consens a nivell comarcal ni al 
progrés en general. És una infraestructura que fa temps que està damunt la taula i 
hem participat en varies reunions de la Comissió de la variant d’Olot. Però en cap cas 
podem dir que això és una demanda prioritària de tota la comarca. 
Olot sí que té una necessitat específica de mobilitat molt complexa, però no tota la 
comarca ho viu igual. Això que és bastant obvi fa que en puguem parlar, però 
considerem que és lamentable el fet de menystenir estudis científics i estudis tècnics i 
vanagloriar-se’n públicament. En primer terme,  el Govern de la Generalitat que és qui 
governa des que es van fer el túnel s'ha dedicat durant tot aquest temps, a part de 
trossejar un projecte,  a passejar consellers amunt i avall anunciant compromisos 
d'execució amb dates incomplertes de forma reiterada. En aquest cas no ha estat la 
CUP. Sí que podem parlar del mentrestant, perquè encara queden molts anys abans 
no sigui una realitat. Fins ara no us hem vist en cap proposta,  ni pel que fa al 
pandèmia ni mesures socials, ni pel que fa a millora circulatòria de la ciutat, ni pel que 
fa a la millora circulatòria de la comarca, ni una intenció d'agrupar horaris, una intenció 
de diversificar i d'apostar més per busos que ens acostin als polígons, etc. Nosaltres sí 
que hem proposat coses a nivell de millora de mobilitat. Em aquest mateix plenari 
s'han aprovat dues mocions en el mateix ple una per part de la CUP i l'altra d’ERC que 
incentivaven i fomentaven l'ús de la bicicleta. Ja sabem que l'ús de la bicicleta no resol 
el trànsit de camions, però sí que treu cotxes del mig de la carrera i per tant pot ajudar 
en aquest sentit. També hem impulsat i liderat una comissió pel que fa a l'estudi del 
transport públic per una millora en aquest sentit, perquè és evident que no és gens 
efectiu. I en aquí tampoc hi heu estat. I en cap cas us hem qüestionat el fet que no hi 
fóssiu. Mentrestant, no hi heu sigut fins ara. Tampoc heu proposat absolutament res 
favorablement pel descans dels veïns i les veïnes de l'avinguda Sant Jordi. Una zona 
molt afectada pel pas dels camions i per una manca d'un Pla de mobilitat que ajudi en 
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aquest sentit. No ho resoldrà tot, però tampoc podem deixar-ho tot en mans d’una 
variant.  Per tant exigim un Pla de mobilitat paral·lel al debat i a l’execució de la 
variant. Independentment del nombre de carrils que tingui. Nosaltres estem amb la 
proposta de 1 més 1. És el pacte que van fer el Sr. Pere Vila alcalde de les Preses, el 
Sr. Lluís Amat alcalde de la Vall d'en Bas i el Sr. Josep Mª Corominas alcalde d'Olot.  
Aquest acord l'heu trencat vosaltres exigint un acord dels 21 alcaldes del Consell 
d'Alcaldes. S'ha parlat sempre del consens tant de la variant d'Olot, com de la variant 
de les Preses. Els consellers ja han dit que no hi haurà diners ni de la Generalitat, ni 
de l’Estat fins que no hi hagi una totalitat del traçat consensuat. Tanmateix, no sé si 
JuntsxCAT estant contents d'una variant que parla de 6-8 carrils i que inclús a la zona 
de Can Minguet arriba fins a 10. Perquè incompleix el seu propi programa electoral, en 
concret els objectius de desenvolupament sostenible que són originaris de les Nacions 
Unides. I el que sí no acceptem de cap de les maneres és que enmig d’aquest 
mentrestant, tant important per la variant, com per la mobilitat interna d'Olot i comarca, 
ens dieu que tot el que passa en relació a aquest tema és per culpa d'aquelles 
persones que tenen una major sensibilitat a nivells de sostenibilitat, canvi climàtic i de 
futur.  
 
Intervé el Sr. Guix. Un dels problemes més importants que té aquests moments la 
ciutat és el problema de circulació viària. Per tant, una solució que podem aportar per 
fomentar aquesta circulació viària és la variant. El PSC sempre ha estat a favor 
d'aquesta variant,  hem estat d’acord que la variant de la Vall d'en Bas fos 1+1, però la 
variant d'Olot fos 2+2. A més és obvi perquè han de fer-ho per seguretat perquè el 
major traçat de la variant d’Olot passa per túnels. Estem d'acord que ha de ser ràpid. 
Hem treballat positivament perquè la variant fos possible. De fet durant tot el mandat 
del PSC a l'Ajuntament d'Olot es va es pressionar a la Conselleria de Política 
Territorial que fes el projecte la variant d'Olot.  El projecte de la variant d'Olot estava 
aprovat i havia passat la part ambiental. Quedava per fer el projecte de l'Hostal del Sol 
fins a Can Tresserres i s’hi ha treballat positivament des de l'Ajuntament. Actualment hi 
ha un traçat que fa un soterrament per davant de l’Hostal del Sol. Per tant incorporem 
l’Hostal del Sol a la ciutat. No ens agrada que en el traçat que han fet des de la 
rotonda fins a l'avinguda Europa hi hagi una contenció important de carrils. Però totes 
aquestes qüestions al tractar-se d’un traçat a nivell d’avantprojecte hi anirem treballant 
i els podrem resoldre. Els PSC ha fet els deures, tant quan va ser al Govern de la 
Generalitat que es va fer els túnels de Barcons, com quan ha estat al Govern de l'Estat 
que va a impulsar els túnels de l’autovia fins Besalú.  Sap greu però que havent-hi un 
avantprojecte de l’autovia de Besalú fins a Banyoles. És a dir, connectar Olot amb 
Girona per autovia, que s’ha quedat a les basseroles.  Actualment s’està fent una 
inversió de 8 milions d’euros per fer quatre rotondes a la carretera actual. Nosaltres 
vam presentar mocions al Consell Comarcal, al Parlament de Catalunya i a 
l’Ajuntament d’Olot dient que no volíem aquestes reformes que en tot cas fessin 
l’autovia. Que si no hi havia prou pressupost ho fessin per trams. En aquí EURAM no 
va fer mai suport en aquesta petició d’aquesta autovia de Besalú fins Banyoles. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. ERC Olot vol la variant, creiem que és necessari i tant de bo 
ja estigués. Quan s’obre Bracons és una anomalia insostenible que fa que municipis 
com les Preses o Olot suportin en els seus carrers un trànsit que vulnera les 
condicions de salut ambiental que serien desitjables. Per tant, és un sí a la variant.  
Això sí, amb totes les condicions necessàries per ser una via de servei a la nostra 
comarca, a les comarques veïnes que a través d'infraestructures suficients com són 
l'A-26, l'AP-7 la C-17 ens porten a la frontera del país, a Girona i també a Barcelona. 
Nosaltres el que volem és una variant que respongui al moment d'emergència 
climàtica, dimensionada i sostenible. Dimensionada per afrontar també els reptes de 
futur com: l'obligatorietat de baixada d’emissions que Europa el 2050 no ens 
perdonarà. Aquestes són els nostres objectius que creiem que són totalment 
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compatibles. Una altra cosa són els informes i traçats que el Departament de Territori 
posa sobre la taula. Nosaltres no veiem aquest pronòstic dels 14.000 vehicles,  quan 
per exemple actualment per estudis del RACC n’hi passen 7.200 vehicles. Per tant ens 
preguntem a què es deu aquest augment quasi més del doble de mobilitat. Això ho 
hauria d'explicar qui defensa aquestes dades i les seves conseqüències. Sobretot ha 
de ser  respectuosa amb l'entorn perquè tots ens hem omplert la boca  signant decrets 
i manifestos d'emergència Climàtica. Hem parlat de treballar per rebaixar volums de 
trànsit, transport col·lectiu, de plans de mobilitat i sobretot posem Objectius de 
Desenvolupament Sostenible en els nostres plans de govern, com és que llavors es 
planteja una autopista dels anys 80. Per tant, per responsabilitat tots hem d'exigir una 
infraestructures sostenible ambientalment i econòmicament. Una variant que doni 
compliment a la Llei de Canvi Climàtic, al Pla Sectorial de protecció agrària i a 
l'estratègia de canvi climàtic que ara mateix està treballant la Generalitat. També que  
respecti els acords a la comarca, és a dir  ens  referim al pacte del Consell d'Alcaldes 
que es va prendre ja fa uns anys.  On totes les alcaldies van signar una variant 
dimensionada a ciutats de la comarca. Per tant, ho repetíem volem la millor variant per 
a Olot, pel Parc Natural i per la comarca. A la part expositiva s'utilitza 
desafortunadament quan es parla de minoria. Nosaltres no tenim cap coneixement 
d'un procés participatiu, ni consultiu que permeti determinar qui pensa què a la ciutat 
d'Olot i a la comarca de la Garrotxa. Ni tampoc cap acció de transparència del Govern 
municipal a part evidentment, de les obligacions legals establertes per fer coneixedora 
a la població d'Olot de com és la variant que es dibuixa en l'estudi informatiu. Tampoc 
és minoria l'aportació del Consell de Protecció de la Natura que dona veu a una munió 
d'experts molt importants a nivell de país i d'organitzacions del territori. La variant que 
volem nosaltres escolta de totes les veus i posem en valor com vostès fan també, 
aquesta anomalia insofrible que pateixen uns veïns de fa masses anys. I aprofitant 
avui que hi són com a empresaris  i també hi ha el govern de la ciutat els demanem 
que per suportar aquest mentrestant que no serà a curt, negociïn un descans de pas 
de camions, unes hores. Que arribin a un acord amb ells,  perquè igual que nosaltres 
en aquesta part expositiva reconeixen el greuge comparatiu que pateixen. Pel que fa 
els acords de la moció, el punt 2 ja l'hem fet,  en el programa electoral hem establert 
que la variant sigui una prioritat. Tothom ha pogut escoltar  candidata d’ERC de Girona 
a les properes eleccions de la Generalitat,  la Sra. Teresa Jordà deixant clar un cop 
més que la variant és prioritària. En el punt 1,  necessitaríem un aclariment i ens 
agradaria que ens pogués respondre el Sr. Rodríguez.  Tots sabem que encara no 
tenim un traçat definitiu,  estem a la fase d'al·legacions al projecte. També sabem que 
l’equip de govern no ha presentat cap al·legació per aquets 8 carrils. Però, hi ha 
tècnics solvents d'Olot que sí que ho han fet.  Cal saber que segons les al·legacions 
en aquests moments no sabem quin traçat tindrem.  Per tant,  podem tenir una variant 
que vagi des de l'1+2 fins als 8 carrils. Podem tenir rotondes projectades de 10 carrils, 
però també, podem tenir a partir de la sortida dels túnels cap al Pla de Sant Andreu i 
fins a Transports Tresserras, entre 4 o 2 rotondes. Podem tenir una sortida d'1 rotonda 
que passa pel costat de l'hospital o no. Tot depèn de quines siguin les al·legacions 
siguin acceptades. Per tant, de quina variant estem parlant? A què ens demanen que 
ens comprometem? Estic segur que ens ho podran aclarir i decidir el sentit del nostre 
vot. Si la variant ha de tenir 8-10 carrils, també la volen igualment? Per altra banda, 
ens agradaria que el Sr. Alcalde ens pogués aclarir si defensaria o s'oposaria a una 
d'aquestes dimensions d’afectació. Crec que per als ciutadans és una resposta 
important de saber perquè hi ha un desconeixement important de la ciutadania d'Olot i 
la comarca de com és aquest projecte realment. Creiem que el més assenyat seria 
seure plegats, proposar una variant sostenible que podria circular dins un parc natural 
amb el mínim d'impacte ambiental possible i que el Territori es compraria ràpid. 
Bàsicament perquè la reducció de costos que això suposaria és molt important.  
També seure plegats per fer un Pla de mobilitat comarcal potent, Plans de 
desplaçament a les empreses i no sotmetre’ns aquí a una posició sobre un tema que 
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encara no en sabem realment el dibuix i com serà exactament aquesta rotonda. 
Perquè no entenem si hi ha un interès aquí que no coneixem. A més, tot això que 
estem parlant no fa ni que l’obra es faci millor ni més de pressa. I per acabar i ho 
tornaré a repetir, volem una variant ben feta perquè és possible. És més, hauria de ser 
obligatori dins un parc natural. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Estem completament d'acord que és una obra urgent i que ha de 
començar immediatament. No acceptem més retards, ni propostes rupturistes que ens 
tornin a portar a estudiar coses que ja estan sobradament estudiades des de fa molts 
anys i tornar-ho a retardar més temps. La nostra prioritat és que això s’executi 
immediatament i fa temps que treballem en aquesta direcció. De fet en els programes 
electorals de Junts , des de fa molts anys hi haurà el compromís ferm d'executar la 
variant d’Olot. Dit això, basant-me  amb les intervencions que han fet servir el Sr. Riera 
i la Sra. Barnadas usant paraules com “mentir”, “interessos desconeguts”, “confondre” 
perdonin això ho estant fent vostès, des de fa temps. Perquè aquesta variant no la ni 
l'Ajuntament d'Olot,  ni el Consell Comarcal sinó que l’ha de fer la Generalitat que és 
qui té la competència en fer carreteres. A partir d’uns estudis decidir si han de tenir 
més o menys carrils i executar-la amb urgència perquè és una necessitat per Olot. Per 
molt que anem parlant del mentrestant i anem parlant de mesures en l'avinguda Sant 
Jordi fins que no estigui fet aquesta variant que de fet es tracte d’una carretera que fa 
innecessari que els vehicles hagin d'entrar a Olot, no solucionaran les coses. S’han 
referit a un acord d'alcaldes.  Aquest acord d'alcaldes no existit mai. No sé qui els hi ha 
dit que hi va haver un Consell d'Alcaldes en què els 21 alcaldes i alcaldesses de la 
comarca van decidir una forma de variant. Això no ha passat mai. Tot i això ho van 
repetint contínuament. També el Sr. Riera ha parlat d’un consens d’1+1 entre els 
alcaldes de les Preses, la vall d’en Bas i Olot. Això tampoc ha passat mai. En tot cas, 
el Sr. Lluís Amat a parlat d’un consens d’1+1 en el costat de la Vall d’en Bas. Però un 
consens d’1+1 al tram d’Olot això és confondre. Com també és confondre dir a la 
població d’Olot que farem una carretera de 10 carrils. Això no és cert. Aquí el que 
s'està discutint és si es fa una carretera d'1+1, si es fa de 2+1 o si es fa de 2+2, amb 
els carrils d’entrades i sortides que cada punt determini. Vostès el que fan és sumar 
els carrils d'entrades i de sortides en punts puntuals,  allò que l'Estat t'obliga a dibuixar 
perquè la carretera que porta cap a la Vall de Bianya és seva. I ells volen tenir el que 
seria marxar amb quatre carrils més cap a la Vall de Bianya, cosa que és evident que 
no passarà mai.  Perquè mai es desdoblarà una carretera que vagi a Sant Pau de 
Segúries i Sant Joan les Abadesses perquè no té cap sentit, però hi ha l’obligació de 
fer-ho. Però ningú ha dit que s’hagin de fer 10 carrils. Això és confondre les persones. 
Jo no he decidir si ha de ser 1+1, 2+1 o 2+2, això ho ha de fer la Generalitat a partir 
dels seus estudis de mobilitat. Jo no crec que tinguin interessos desconeguts, en 
convertir-ho en una gran via de trànsit internacional ni cap supòsit d'aquests. En 
aquests moments estem en el període d’al·legacions que s'han de resoldre 
properament i a partir d’aquí la Direcció General de Carreteres ens dirà definitivament 
de les quatre opcions estudiades quina és l’escollida. Aquest equip de govern sí que 
ha presentat al·legacions. L'Ajuntament ha presentat al·legacions amb opcions que 
ens semblen que milloren encara una de les quatre propostes que és la que nosaltres 
pensem que és la més encertada i la més bona.  Jo em basaria en tres paraules que 
pensem que necessita la variant d'Olot:  Urgència, La variant és urgent. Segura, volem 
una variant segura sobretot en el tram que donarà servei al polígon industrial Pla de 
Baix, perquè l’entrada i sortida de camions per incorporar-se a la via sigui segura. I 
finalment la tercera paraula, ben feta. Que tingui en compte la connectivitat del barri de 
l'Hostal del Sol amb la ciutat d'Olot,  respectuós amb l'entorn,  que respecti els turons, 
que no vagi sobre talussos, accessos ben resolts, itineraris de camions, etc. Tot això 
és el que hem presentat en les nostres al·legacions i que ha presentat l'Ajuntament. El 
que li demanem a la Generalitat que és qui té l'obligació de fer aquesta carretera. 
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Intervé el Sr. Rodriguez. No ens correspon a nosaltres debatre quin és el disseny de a 
variant en base als criteris de com s’ha de fer perquè per això hi ha el Departament de 
Territori i els especialistes que fan els informes i dissenyen les carreteres. En la nostra 
exposició de motius,  tant en el manifest que vam presentar el dimecres passat 
conjuntament amb altres entitats com a la moció que presentem avui exposem una 
necessitat peremptòria que afecta al sector empresarial i a tota la societat civil. Per 
tant, repeteixo excusar-nos en com a de ser aquesta variant quan tenim un 
Departament quan és qui té la titularitat de la infraestructura i qui ha proposar com ha 
de ser aquesta variant, escoltant totes les sensibilitats, és entrar en un debat que l'únic 
que farà és allargar la problemàtica, tants anys com vulguem allargar . La intenció de 
la moció  és no allargar més la problemàtica i posar la primera pedra perquè es 
resolgui amb el temps més breu possible. que ja es va. Tot i així, seran 7-8 anys. Però 
si ja sabem que tenim aquets anys per suportar el que estem suportant a nivell 
empresarial i social posem-hi ja una solució definitiva. Deixem que els tècnics siguin i 
dissenyin les carreteres i no proposem nosaltres com l’hem de  dissenyar. Dit això, ens 
refermen tan amb la moció com amb el manifest i recollim la queixa del PSC respecte 
la carretera de Besalú - Banyoles. Té tota la raó, però ens hem concentrat amb la 
problemàtica més propera que tenim. 
Agrair-vos estem oberts al debat, com ho hem estat sempre i quan sempre se’ns ha 
convidat. Ens hem plantejat també, la necessitat de fer  un Pla de mobilitat però no 
abans de resoldre la problemàtica de fer o no la infraestructura.  
 
Intervé el Sr. Riera.  Quan parlem de 6-8-10 carrils ens remetem a informes tècnics, no 
ens inventem res. Que sigui 1+1, 2+1 o 2+2 té com a resultat aquesta amplitud de 
calçada. Ningú està en aquest Ple està en contra de la variant i d’un Pla de mobilitat, 
simplement el matis està en la magnitud. Em repeteixo amb el mentrestant, saben que 
són 7-8 anys aquest temps és molt important. Perquè de moment no s’ha fet res. No 
s’han aplicat suficientment mesures com per corregir les dificultats i les mancances 
que hi ha de mobilitat tant empresarial com a nivell individual personal d'aquesta ciutat. 
I això no es resol amb un Pla de bicicletes, un Pla de transport, un Pla del transport 
públic, etc. Però si que és important perquè això forma part del mentrestant i fa camí. 
Compartim perfectament el fet que sigui urgent, segura i ben feta. Però el resultat no el 
compartim, i ens basem amb converses realitzades amb persones de caràcter tècnic. 
Quan diem del consens dels alcalde d’Olot, Les Preses i la Vall d’en Bas estem parlant  
d’un consens amb l’1+1 pel que fa a Les Preses. O no hi era aquest consens? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. A Les Preses sí, però a Olot no. I en aquí estem parlant d’Olot. 
No s’ha escoltat mai dir del Sr. Corominas que hi havia un consens 1+1 a Olot? 
 
Intervé el Sr. Riera. A la meva intervenció he deixat molt clar que estem parlant d’Olot i 
Les Preses com una totalitat. Això es base amb converses amb persones que tenen 
aquesta versió. La resta d'afirmacions ho fem amb base a l’ informe del Consell de 
Protecció de la Natura que és la màxima entitat que fa referència a la Generalitat en el 
tema concret. I us llegiré literalment una part de l'informe que ha presentat el director 
del Consell de Protecció de la natura referent al projecte de nova carretera C-37 de Vic 
a Olot, variant d'Olot : “ En cap de les etapes s'ha sol·licitat l'informe del Consell de 
Protecció de la natura. Quan la llei 12/2005 d'espais naturals diu i assegura que és 
necessària que és imprescindible” i li atribueix la funció de l'òrgan consultiu en matèria 
de protecció de la natura i del paisatge. També el  següent un diu que: “no es pot 
avaluar l'impacte ambiental d'una infraestructura si aquesta no es tracta en tota la seva 
extensió”. Per tant en aquest cas el tram present que hauria de fer la totalitat d'això és 
la C-37 de Manlleu a Olot. Tot això té un valor en el procediment d'avaluació de 
l'impacte en tots els sentits i que si es talla o es trosseja en curts es perd el sentit de 
l'avaluació de l'impacte ambiental. També diu: “Aquesta infraestructura discorre per un 
espai natural de protecció especial i s'hauria d'adaptar convenientment als 
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requeriments i especificacions propis d'aquesta figura de protecció. Es constata que ni 
les mesures correctores que han anat afegint aconsegueixen evitar l'impacte d'aquesta 
infraestructura”. Més endavant diu que :” el traçat des del seu punt de vista no és el 
més adequat ni per la situació, ni pel disseny de la mateixa infraestructura. El seu 
impacte sobre el Pla de Sant Andreu és excessiu i no es considera acceptable la 
rotonda que se situa al bell mig”. També consideren: “com insuficients els falsos túnels 
entre la torre de llunes i el turó de l'Hostal del Sol. A més a més, es considera que 
aquesta infraestructura hauria de mantenir la secció d'una calçada d'un carril per sentit 
1+1 com en els altres trams d'aquesta infraestructura”. Més endavant ens diu: “que 
aquesta obra s'ha sobredimensionat i que vol donar resposta a un model de mobilitat 
que està en crisi i que aquest hauria de donar resposta als nous reptes de sostenibilitat 
i de respecte a la natura. Per tant es considera que s'hauria de replantejar el projecte. 
La infraestructura ha de tenir sentit 1+1, descartant la proposta de fer dues calçades 
amb dos carrils per sentit. Cal recordar que cap dels trams anteriors, cap d'ells als 
quals ha de donar continuïtat tenen dos carrils per sentit. D'altra banda, els càlculs de 
trànsit previst s'han fet en base d'uns paràmetres desfasats actuals i que no justifiquen 
que la infraestructura proposada hagi de tenir més d'un carril per sentit”. 
Paral·lelament també diu que: “cal replantejar la situació i la necessitat de la rotonda i 
el vial d'accés a l'oest d'Olot. Com també de la de nova creació”. Paral·lelament també 
diu: “aquest estudi es vanagloria d'aquesta gran rotonda de més de 100 metres de 
diàmetre d’exterior i que no justifica la seva necessitat i encara menys que se situï al 
bell mig del Pla de Sant Andreu i que cal tenir present que en els primers projectes la 
necessitat d'aquesta rotonda es justificava per haver d’enllaçar la N-260 però que tot i 
que ja s'ha descartat aquest enllaç continuen mantenint-se de forma artificial. Les 
diferents alternatives, totes elles en cap d'elles no s'ha valorat l'alternativa de fer una 
infraestructura d'un carril per sentit. Cosa que hagués presentat una alternativa i no 
una simple modificació del traçat”. El segon punt més important diu: “que la variant 
d'Olot de la C-37 discorre íntegrament dintre d'un espai natural de protecció especial i 
ho fa sense la necessària adaptació a les característiques i requeriments que té aquest 
espai”.  Els impactes que generaria aquesta infraestructura en aquest cas els 
considera inadmissibles en un espai natural de protecció especial. 
No es parla de caràcter de característiques més tècniques pel que fa per exemple 
permeabilització que es tracta com si fos una carretera qualsevol, quan cal un nou 
enfocament. Tampoc de disposar d'un veritable programa per mobilització ecològica 
social i paisatgística. No n'hi ha prou amb repetir els camins existents i en fer obres de 
drenatge. Quan parla llavors dels aqüeductes proposats considera també que són 
insuficients i que caldria afegir hi un tercer a l'alçada del sector del bucle. I l'altra 
qüestió preocupant és la gestió de les Terres, de préstecs i abocadors que es tracta 
com si fos una qüestió accessòria quan és un element fonamental que es deixa en 
suspens. I què passarà amb els milers de metres cúbics de terres obreres. Tot això no 
ho dic jo sinó el president del Consell de Protecció de la natura. Llavors creiem que és 
important buscar el consens i la manera que ens puguem entendre per desenvolupar 
això aviat, ràpid, segur i coherentment amb el que vol el territori.  I això passa per 
aplicar un espai de trobada i debat.  Remetre’ns a la Generalitat,  als organismes i 
tècnics que hi entenen i deixar de desprestigiar altres tècnics a nivell comarcal que 
s'han manifestat en que aquesta magnitud era sobredimensionada. Necessitat, sí. 
Podem parlar-ne. Però aquesta serà la gestió del mentrestant i el plantejament del 
futur. És el que hem fet amb tota una sèrie d'activitats i trobades amb diferents 
organitzacions i col·lectius de la ciutat i de la comarca. 
 
El Sr. Rodríguez demana el torn de paraula per poder contestar la intervenció de la 
Sra. Barnadas, ja que no ho ha fet anteriorment. El Sr. Alcalde dona el torn de paraula 
al Sr. Guix per acabar amb els torns de les intervencions, i al final donar la paraula al 
Sr. Rodriguez. 
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Intervé el Sr. Guix.  Tots volem la millor variant possible i això ja  està previst a la llei 
de carreteres. També els experts en medi ambient entre ells el Parc Natural hauran 
d'opinar i dir la seva perquè la variant sigui la més sostenible. Pel que fa la  variant de 
Les Preses vam estar d'acord amb que fos només 1+1 i tots  volem que hi hagi una 
variant el més sostenible possible.  Però hem d'anar per feina perquè a Olot és un dels 
principals problemes que té la ciutat, sobretot en cas de l'avinguda Sant Jordi però 
també per altres carrers de la ciutat que fa insostenible alguns d’aquets punts. Hem 
d'intentar de treballar en ser positius i anar fer feina perquè és un tema que hi portem 
dedicant molts anys. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Demanaria abans de fer ús del meu torn de paraula que el 
Sr. Rodriguez pogués contestar la meva intervenció perquè en funció d’això depèn el 
nostra vot. 
 
Intervé el Sr. Rodriguez. Nosaltres no som tècnics en carreteres i ens a sorprèn que 
estiguem debatent com ha de ser la carretera. Ja hi ha tècnics i lleis per definir quines 
són els paràmetres de la carretera per segons quins usos. Portem 10 anys debatent si 
la carretera ha de ser d'una manera o d'una altra. Qui ha de decidir com ha de ser una 
carretera és l’òrgan titular de la mateixa, en aquest cas la Generalitat. Aleshores, jo no 
soc qui tinc que dir com ha de ser la variant. Si ens pregunteu sobre si ha de ser 
sostenible i respectar el medi natural? L'empresariat garrotxí sempre hem pretès la 
sostenibilitat i respecte al territori perquè ens l'estimem. Per tant, entenem que qui haig 
de fer les carreteres pensarà en el mateix sentit perquè les lleis així els obliguen. El 
que s’ha de fer és respectar els especialistes que proposen el disseny i per tant decidir 
de fer-la ja. Aquest és l’objectiu de la moció. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Jo no soc enginyera i no se fer carreteres però com a 
responsable política i poso d’exemple les Preses, el Departament proposa un traçat de 
2+2 i gràcies a la feina de l’equip de Govern aquest ha passat a ser 1+1. Per tant, 
evidentment que nosaltres no som enginyers sinó que com a responsables polítics 
tenim l'obligació de buscar els millors traçats i els millors recorreguts per les nostres 
carreteres.  No fem demagògia quan parlem de 8 carrils perquè això és públic. Tothom 
sap comptar que 2+2 més 2 de servei + 2 de servei són 8.  Per tant no enganyem a 
ningú i per tant vostès mateixos ens van passar una diapositiva on això hi era i  vam 
comentar la  dimensió que agafava aquesta carretera. No sé ara d’on ve la sorpresa. 
De fet em queda una tristesa perquè avui que l'equip de govern i també el teixit 
empresarial sou aquí, ningú ha agafat aquest guant que he llençat i ha dit de negociar 
la moratòria de pas de camions a l’av. Sant Jordi. Seguirem  dient què s'ha de fer la 
variant, anar per feina i que sigui ben feta. Per això, treballarem fins l’últim dia per 
aconseguir la millor variant d'Olot. Perquè la pressa no ens faci tenir una cicatriu en el 
territori que una vegada feta no es pugui recular i quedi per sempre. Des del territori 
podem aconsellar com es pot millor a l’igual que ho han fet en l’altre tram i que tot està 
arribant a bon termini. Aquesta és la nostra proposta. Respecte la moció vostès no 
poden decidir quina variant serà, nosaltres tampoc ho sabem segons les al·legacions 
presentades, per tant no podem acceptar el punt 1 perquè seria un brindis al sol. En 
aquest cas tot no veiem bé la proposta projectada pel bé del territori i perquè estimem 
el Parc Natural.  Ens abstindrem no per estar en contra de la variant ni perquè es faci 
de pressa sinó perquè es faci bé. 
 

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



Mod ACTS_DP06 

19.1. - MOCIÓ PER LA POSADA EN MARXA DE LA LLEI DE MESURES URGENTS 
EN MATÈRIA DE CONTENCIÓ DE RENDES EN ELS CONTRACTES 

D'ARRENDAMENT D'HABITATGE. 
 
Núm. de referència : X2021002016     
Núm. expedient: SG022021000003 

 
L’accés a l’habitatge és un dels reptes pendents de resoldre. Venim patint una crisi 
d’accés des de 2008, que lluny de solucionar-se, s’ha cronificat especialment per 
l’increment del preu del lloguer. Són moltes les famílies que destinen fins a més del 
50% dels seus ingressos a l’habitatge. Una situació que s’ha agreujat arran de la ciris 
provocada per la pandèmia de la Covid19, on moltes famílies han vist reduïts els seus 
ingressos exponencialment i les ajudes extraordinàries públiques han estat insuficients 
per donar resposta a les situacions d’exclusió habitacional que s’han vist abocades. 
 
Parlament de Catalunya, per mitjà de la Moció 84/XII, aprovada el 9 de maig de 2019, 
va instar el Govern de la Generalitat a impulsar de manera urgent l'aprovació de 
mesures legislatives, en el marc del dret civil propi, per a permetre que Catalunya 
comptar amb una regulació pròpia del contracte d'arrendaments urbans i, en particular, 
dotar les administracions públiques necessàries per a limitar els increments de preus 
del lloguer d'habitatges en zones de forta demanda acreditada. En compliment 
d'aquest mandat, el Govern de la Generalitat va aprovar el Decret llei 9/201 9, de 21 
de maig, de mesures urgents de contenció de rendes en els contractes d'arrendament 
d'habitatge, text que no fou convalidat. 
 
Després de mesos de treball intens, el 9 de setembre el Parlament de Catalunya va 
viure una jornada històrica en defensa del dret a l’habitatge. Els grups parlamentaris 
d’Esquerra Republicana, Catalunya en Comú i CUP, i finalment també JxCat, van 
aprovar la llei de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge, una llei que permet fixar topalls al lloguer en els municipis 
amb més demanda. El tex parteix d’una proposta treballada i acordada conjuntament 
amb el departament de Justícia, el Sindicat de Llogaters i els grups signants. 
 
Aquesta proposta, que és una fita històrica, regula un règim excepcional per contenir 
els lloguers aplicables en les conegudes com a zones de mercat d'habitatge tens, és a 
dir aquells municipis o àrees en què hi ha en risc el proveïment suficient d'habitatge de 
lloguer.  
 
La llei dona, d’entrada, cobertura a una seixantena de municipis d'arreu del país, 
majors de 20.000 habitats, i fixa en cinc anys com a màxim el període per mantenir 
sense revisar la classificació d'una zona amb aquestes característiques, a través de 
l'índex de preu de lloguer. També preveu excepcionalitats excloent per exemple els 
habitatges amb rendes anteriors al 1995, els de protecció oficial o els destinats a 
polítiques socials. D'aquesta manera, la renda que es pacti a l'inici del contracte no 
podrà superar el preu de referència per a un lloguer en circumstàncies semblants; ni 
tampoc, amb excepcions, podria apujar-se el lloguer en cas que l'últim contracte, si fos 
dels darrers cinc anys, fos molt més baix.  
 
A més de cercar l’equilibri entre els drets i Interessos en presència la llei reconeix i 
acull els principis d’autonomia local i de subsidiarietat, establint solucions flexibles que 
permetin atendre i adaptar-se a situacions diferenciades respectant alhora el principi 
de proporcionalitat. Finalment la llei també Incorpora modificacions de la Llei 18/2007 
de 28 de desembres del dret a l’habitatge que Introdueixen en el règim de control i 
sancionador, nous apartats sobre el règim de contenció de rendes. També es 
flexibilitza en els contractes de lloguer d'habitatges d'obra nova i en els que resulten 
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d'un procés de gran rehabilitació, cas en el qual l'increment del preu que les parts han 
considerat de referència per al lloguer d'un habitatge de característiques anàlogues es 
pot arribar a fixar en l'àrea superior de l'índex de referència. 
 
Atesa la importància de l’aprovació d’aquesta proposta de llei de mesures urgents en 
matèria de contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, i la seva 
posada en marxa de forma immediata, el grup municipal d’Esquerra Republicana-del 
Ajuntament d’Olot demana l’aprovació dels següents acords:  
 

1- Mostrar el suport a l'aprovació de la llei de mesures urgents en matèria de 

contenció de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge, considerant 

que aquesta dona eines als ajuntaments per regular una problemàtica 

important en les ciutats com la nostra. 

 

2- Demanar al govern municipal l’inici de la tramitació per ser declarat d’ “àrea 

amb mercat d’habitatge tens“. 

 

 

3- Instar el govern municipal a posar a disposició els recursos tècnics necessaris 

per garantir la seva aplicació i crear campanya de informació per informar a la 

ciutadania sobre els seus drets.  

 

4- Instar el govern municipal a establir un seguiment periòdic en el sí de la taula 

d'habitatge, per garantir el bon funcionament i aplicació de la nova normativa. 

 

 

5- Traslladar aquests acords al grups parlamentaris del Parlament de Catalunya, a 

l’ACM, la FCM i al govern de la Generalitat de Catalunya, a ____ (afegir 

sindicat/Pha  i altres associacions en defensa del dret a l’habitatge locals) 

 

 
Presenta la moció el Sr. Quintana i en llegeix el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. És un primer pas per garantir l'accés a l'habitatge. Es tracte d’una 
llei que s'ha guanyat al carrer, des d’aquí volem posar en valor la tasca feta pel 
sindicat de llogaters i els moviments de defensa del dret a l'habitatge per tirar endavant 
aquestes llei. Recordar que ha calgut molta pressió per tirar-la endavant perquè hi va 
haver-hi 8 esmenes i els vots en contra de Ciutadans, PSC, PP i 4 diputats del 
PDeCAT, però al final ha tirat endavant i s’ha pogut aprovar. 
Demanem que amb l'aplicació d'aquesta llei siguem àgils a més d’impecables, sobretot 
pe qui la vulneri. Exigim que l'Ajuntament sigui proactiu en la detecció i execució de les 
sancions previstes. Sempre hem defensat el reforç de l'oficina amb més personal, més 
recursos i també amb més capacitat d'incidir en aquestes situacions. Diverses vegades 
també hem reclamat a la taula d'habitatge. Recordar que l´última vegada que es va 
reunir va ser el 2008 i ja estem a 2021. Encara tenim pendent de conèixer l'estudi dels 
estats dels habitatges. Tenim molts deures per endavant però comencem esmenar-ne 
algun. Donarem suport a la moció. 
 
Intervé la Sra. Alegre.  Estem d'acord en que l'accés a l'habitatge és un dels reptes 
pendents de resoldre i primer que cal actuar en matèria d'habitatge. En tots els seus 
múltiples aspectes incloent-hi la contenció i la regulació dels preus del lloguer. 
L'habitatge i la problemàtica associada necessita una reflexió serena i grans 
consensos per poder avançar en accions segures. En aquest sentit els promotors de la 
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llei a la que vol donar suport a aquesta moció, ni tan sols varen buscar el diàleg amb 
tots els grups parlamentaris. Aquests van ser uns dels motius perquè van votar en 
contra. No perquè no estiguem d'acord en què s'ha de contenir els preus dels lloguers. 
Aquesta llei ha tingut un informe del Consell de Garanties Estatutàries que declarava 
inconstitucionals i estatutaris la major part dels seus articles i disposicions. Per tant, no 
tindrà recorregut. El govern d'Espanya està treballant en diferents mesures que ajudin 
a contenir les rendes de lloguer. Està treballant en una nova llei d'habitatge que 
donarà les eines per a la regulació dels lloguers per a administracions territorials, 
comunitats autònomes i ajuntaments. Cosa que ara no es pot fer. Mobilitzarà sol per 
incrementar l'oferta d'habitatge assequible. Elaborarà un nou pla centrat únicament en 
l'accés a l'habitatge promovent el lloguer. Per tant com que aquesta llei no tindrà 
recorregut legal, considerem que aquesta moció no té sentit i ens abstindrem. 
 
Intervé el Sr. Güell. Creiem que la limitació de les rendes obtingudes per lloguer de 
l'habitatge pot ser una mesura perquè la llei preveu que caldrà avaluar dintre d’un any 
si el mercat de l’habitatge de lloguer se n’ha ressentit o beneficat amb aquestes 
mesures. Aquesta situació no és única a Catalunya, ni Espanya sinó és una 
problemàtica Mundial.  Més enllà de si aquesta llei tindrà recorregut perquè es pot 
declarar inconstitucional, aquesta és un gra de sorra a la problemàtica de l’habitatge i 
no la resoldrà. De tota manera ho veiem amb positiu.  Ens pogut documentar de quin 
és el seu efecte de lleis similars en diferents llocs d'Europa. Aleshores. és veritat que 
els resultats han estat molt irregulars.  Moltes vegades els efectes positius de la llei 
han tingut efectes col·laterals negatius. Per tant, caldrà veure si s'acaba aplicant la llei 
com la podem millorar. Pel que fa el segon punt, cal clarificar que Olot i d’acord amb la 
llei ja és una àrea amb mercat d’habitatge tens. És després d'un any de l'aplicació de 
la llei que correspondrà al consistori decidir si vol continuar amb aquesta consideració i 
per tant si podrà aplicar la llei. Pel que fa al tercer punt, actualment des de la pròpia 
oficina d’habitatge ja s'està informant a la gent d'aquesta llei. A més a més 
properament l'oficina d'habitatge disposarà de més recursos no només per poder 
atendre la condició d'aquesta llei sinó per altres projectes que tenim en ment. En 
relació a la taula d’habitatge, aquesta es convocarà properament el dia 4 de febrer. A 
més s'està impulsant un projecte precisament per combatre l’accés a l’habitatge en 
igualtat de condicions.   
 
Intervé el Sr. Quintana. Agrair el suport de la CUP i JuntsxCAT. És veritat que és un 
començament, però intenta obrir aquesta problemàtic pendent de manca d’habitatge 
sobretot públic a Catalunya i Espanya per poder ajudar la gent. Està bé que l’oficina 
d’habitatge ja informi d’aquesta llei però esperem també una difusió en forma de 
campanya perquè arribi a més gent. 
Pel que fa el raonament del PSC sobre si el Tribunal Constitucional ho suspendrà o 
no, això no ho sabem. Per tant no ens a sembla una bona raó per no donar suport a la 
moció. D’altra banda, esperem que tot el que ha dit de l’Estat Espanyol arribi perquè 
de moment, no se l’ha vist ni se l’espera en temes tant importants. Hi ha molta feina 
pendent, simplement ens hem dedicat a podar pedaços i a partir d’aquí haurem de 
començar a reconstruir el que hauria de ser un dels drets fonamental garantits d’una 
societat del segle XXI. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2 
CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
 
 
 
 
 



Mod ACTS_DP06 

20.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

CESSIÓ ESCOLES/INSTITUTS ENTITATS ESPORTIVES 
Intervé la Sra. Alegre.  Diverses entitats esportives ens han comunicat que han 
sol·licitat poder desenvolupar la seva activitat esportiva que normalment fan en 
l’interior  i que ara per les mesures del PROCICAT no poden desenvolupar, poder-és 
fer en escoles o instituts. La resposta de l’IMELLO ha estat que contactessin 
directament amb els instituts o escoles. I de la regidoria s'ha desaconsellat aquesta 
cessió d'espais. Demanem que l'Ajuntament coordinin l'obertura d'aquests espais a 
l'aire lliure perquè les entitats que normalment desenvolupen la seva activitat esportiva 
a l'interior la puguin fer a l’exterior, com ja s'està fent a altres municipis que estan 
cedint llistes d'escoles i instituts. Entre setmana després de les hores lectives o alguns 
dissabtes.  Les despeses que es generin tenir oberts aquests espais es podrien cobrir 
amb els fons Covid. 
 
Intervé la Sra. Camps. En aquests moments només poden utilitzar les pistes 
esportives exteriors dels centres educatius els alumnes i a més d’un mateix grup 
bombolla d’aquest centre educatiu. Això evidentment exclou entitats esportives 
exteriors. 
 
REORDENACIÓ C. VERGE DE NÚRIA 
Intervé la Sra. Alegre. Demanem  que es faci un estudi de reordenació de l'espai 
perquè es pugui transitar bé  a la carretera de la Pinya. Concretament al c. Verge de 
Núria on en un costat, la vorera és molt estreta i l’altra els cotxes estant aparcat amb 
bateria. Llavors els vianants que van amb cadira de rodes o cotxets estant obligats a 
baixar de la vorera amb el perill que això suposa. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Estem mirant una proposta que ens permeti fer una actuació 
força ràpida i millorar aquest pas.  
 
COMISSIÓ INFORMATIVA 
Intervé la Sra. Alegre. Pensem que s’hauria de donar més contingut a la Comissió 
Informativa perquè dona la sensació que és una repetició de la Junta de Portaveus. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. A la Junta de portaveus no s’haurien d’explicar els temes. 
Només serveix perquè els portaveus acordin els temes que van a l’ordre del dia del 
Ple. Però normalment ens estenem amb les explicacions perquè sabem que els 
portaveus no acostumen a venir en les comissions informatives.  Podem intentar 
millorar el funcionament, però moltes vegades l'estament tècnic de l’administració t'ho 
fa arribar a l'últim moment. De totes formes amb el tema dels horts per exemple, els 
portaveus podrien haver demanat a la Junta de Portaveus portar aquest tema al 
següent Ple perquè no canviarà significativament passar-lo al gener o el febrer. 
Per tant, també demano que quan pugui ser un tema d’especial interès proposar-m’ho 
a la Junta de Portaveus, sempre hi quan no hi hagi una urgència en aprovar-ho. 
 
MESURES NEVADES  
Intervé el Sr. Guix. Plantejar mesures a millorar en períodes de nevades. Per exemple 
quan passen les màquines lleva neus els podria ajudar un sistema GPS mitjançant el 
GIS de l’Ajuntament per saber on estant instal·lats els alentidors i no haver-los d’anar 
desmuntant. Al passar les màquines lleva neus acumulen la neu als costats i en zones 
on hi ha contenidors de deixalles aquests queden plens de neu al seu entorn, fent 
difícil l’accés a aquets. En algunes escoles s’ha tarda actuar als patis. Tirar sal a cara 
nord. 
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Intervé el Sr. Sellabona. Aprofitar per agrair a tota la gent que hi va participar. Anem 
millorant els Plans de protecció, i nevada darrera nevada cada vegada són millor i 
anem més preparats. Totes aquestes deficiències s’han intent corregir amb la màxima 
brevetat. Pel que fa el contenidors l’endemà mateix es van anar a netejar. Les 
demandes que ens han anat arribant  els han anat atenent però és veritat que els 
primers dies vam tenir més feina i vam haver de prioritzar i no vam poder atendre les 
demandes de tothom al mateix moment.  Si encara n’ha detectat ha de ser dels últims 
perquè en principi aquesta setmana han de quedar tots arreglats.  
 
LAVABOS ESTADI MUNICIPAL 
Intervé el Sr. Guix. Han decidit fer una inversió a la tribuna del camp de futbol 
municipal i potser caldria abans arreglar els lavabo, fer també lavabos per minusvàlids 
perquè no n’hi ha. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. El tema de la tribuna és un tema relacionat amb la Covid. S’ha 
ampliat de tal manera que la gent s’hi pugin asseure de forma més separada i s’ha 
aprofitat una subvenció de la Diputació per treure l’amiant que hi ha a la tribuna. No 
perdem de vista però que és un camp on fa 60 anys que no s’hi fa cap inversió i cal 
arreglar parets, lavabos i moltíssimes altres coses a fer. 
  
ESTRUCTURA EDIFCI SANT MIQUEL 
Intervé el Sr. Guix. No sé s’hi s’ha fet alguna gestió més de l’estructura de l’habitatge 
de Sant Miquel. 
 
Intervé el Sr. Güell. Està en mans de l’administrador concursal per trobar un nou 
propietari. Estem en contacte amb l’administrador. 
 
PROJECTES AL CALAIX 
Intervé el Sr. Guix. Sempre és important tenir projectes preparats en el calaix per quan 
puguin venir línies d’inversions, ajuts d’Europa o Madrid. Ara s’està parlant molt 
d’aquets plans de reactivació econòmica, diners que venen d’Europa i de com 
s’acabaran de gestionar i quins sectors podran auxiliar. Per tant seria un bon moment 
per tenir projectes en el calaix per poder presentar si sortissin aquestes línies, com per 
exemple l’Av. Santa Coloma on cada vegada ens entra més gent des del túnel de 
Bracons. 
 
Intervé el Sr. Güell. Aviat s’obrirà una finestra d’oportunitats finançats pel Fons 
Europeus Next Generation. Ara bé hi ha un Pla de l’Estat Espanyol on configura una 
sèrie de línies d'actuació on posa l'accent que ha marcat Europa. És bàsicament el 
tema verd i el tema digital. No sabem encara, en línies de treball s'acabarà concretant 
perquè hi puguem accedir des de les administracions locals. La Generalitat també té 
un Pla redactat amb 1.000 línies de treball. que tampoc s'ha concretat d’una manera 
suficient com perquè nosaltres podem encertar en els projectes. Paral·lelament ens 
hem associat amb la Universitat de Girona i la Fundació Europace per presentar una 
iniciativa a nivell de Catalunya en temes de rehabilitació d'habitatge perquè serà una 
de les grans apostes a nivell europeu. Davant la necessitat de generar habitatge. El 
parc d’habitatge a nivell europeu és molt vell i ha de ser una font de nou habitatge. 
Com alhora també perquè aquest habitatge antic que tenim és el responsable del 30% 
de les emissions de CO2. 
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a un quart d’onze de la nit 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 

 


