ACTA NÚM. 3
SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA 25 DE MARÇ DE 2021.
1A CONVOCATÒRIA

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 25 de març 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. - AUTORITZANT LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS
TELEMÀTICS
Núm. de referència : X2021011772
Núm. expedient: SG012021000021

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 25 de març 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 18 de febrer de 2021
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de març.
La sessió se celebra de forma telemàtica, seguint amb el format iniciat des de fa un
any com a mesura de prevenció davant la COVID.
El Sr. Alcalde recorda que avui fa precisament un any es començava a parlar de plens
telemàtics. El 27 de març de 2020 l’Ajuntament d’Olot va celebrar la primera sessió
telemàtica que, malauradament a causa de la COVID, no ha permès recuperar la
normalitat. Afegeix que durant aquest any ens hem adaptat a unes circumstàncies
completament diferents i a unes mesures de prevenció que ja se’ns han fet habituals.
Davant d’aquest any que ha vingut marcat per la COVID, el Sr Alcalde trasllada el
suport a les persones que durant aquest temps han perdut a un familiar o amic i a
totes les que continuen fent front a la pandèmia. També demana màxima
responsabilitat per garantir les mesures de precaució per evitar contagis que ens
puguin fer retrocedir en una situació extremadament complicada.
Afirma que la disminució dels ingressos a l’Hospital i la reducció del número de casos
detectats són sempre una bona notícia, com també ho és l’arribada de vacunes com la
que aquesta setmana Salut administra des del Casal Marià. Aprofita per saludar la
regidora Sra. Gemma Canalias, que avui s’ha pogut reincorporar al plenari.
Més enllà dels temes relacionats amb la COVID, el Sr. Alcalde proposa fer arribar una
carta de felicitació al nou president del Centre Excursionista Olot Albert Rubirola, que
acaba de posar-se al capdavant de l’entitat. Al mateix temps, insta a traslladar
l’agraïment del plenari a Ramon Regí, que en els últims anys ha assumit aquesta
responsabilitat.
El Sr. Alcalde proposa al plenari fer arribar una felicitació als autors dels projectes
guanyadors en els Premis Carles Rahola, que es van atorgar el passat 25 de febrer.
Proposa felicitar a Pau Masó, de Ràdio Olot, que va obtenir el Premi Miquel Diumé al
millor treball en ràdio i a l’Albert Brosa, d’Olot Televisió, guanyador en la categoria al
millor treball en televisió. Tots dos per projectes relacionats amb el confinament.
També un reconeixement per Martí Albesa, finalista en dues categories i Clara
Sánchez Castro, també finalista d’aquesta edició.
A continuació, el Sr. Alcalde ha expressat el condol de la Corporació per la mort del Sr.
Jordi Mallarach, ex regidor i ex president del Club Natació Olot i al doctor August
Riera, ex regidor d’aquesta Corporació.
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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, Clara Ponsatí, Toni Comin i de l’Anna Gabriel, Marta Rovira i el Valtonyc.
L’Alcalde expressa la satisfacció pel retorn de Meritxell Serret a Catalunya i que hagi
pres possessió com a diputada al Parlament.
El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració
del darrer Ple, el dia 18 de febrer.
- de particulars: 9
- d’entitats: 15
Seguidament, el Sr. Alcalde dona compte de les ENTREVISTES amb diferents
càrrecs de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer Ple ordinari, del
passat 18 de febrer:
-

El dijous 4 de març es va reunir, junt amb el regidor Jordi Güell, amb el
conseller d’Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, que va visitar
l’Ajuntament.

-

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

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

El dijous 18 de febrer va presidir el Ple Municipal del mes de febrer que una
vegada més es va fer de forma telemàtica.
El dilluns 22 va participar a la Comissió Permanent Innovac.
El dimarts 23 va assistir a la Junta General Olot Televisió.
El dimarts 24 va assistir a la Junta de Protecció del Parc Natural de la Zona
Volcànica, que va tenir lloc en format virtual.
El divendres 26 de febrer va presidir la Junta del Junta de Govern del SIGMA i
posteriorment va assistir a la Comissió de seguiment de la Fira SISMÒGRAF.
El dilluns 1 de març va assistir a la roda de premsa de presentació del festival
MOT, que va tenir lloc de forma telemàtica.
El divendres 5 de març va assistir a la presentació del nou local del COAC a la
ciutat.
El dissabte 6 al vespre es va desplaçar a l’Orfeó al concert d’òpera de la
soprano olotina, Joana Canalias amb motiu del 8M.
El dilluns 8 de març va mantenir una reunió telemàtica amb representants de
les perruqueries de la ciutat. Posteriorment va assistir a la lectura del manifest
del Dia Internacional de la Dona que es va fer a la Plaça Joanetes. Al vespre,
va mantenir una trobada amb representants de l’AMIPA de l’Escola de Sant
Roc pels canvis que el Departament d’Educació ha introduït en l’adscripció als
centres de cara al proper curs.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El dimarts 9 va seguir el Consell de Direcció del Consorci d’Acció Social.
Al migdia va participar a la roda de premsa de presentació del festival
SISMÒGRAF, que va tenir lloc de forma telemàtica. A la tarda va presidir la
Junta General de DINÀMIG.
El dimecres 10 va assistir a la Comissió Executiva de la Junta de Museus de
Catalunya. A continuació, es va reunir amb representants de l’AMIPA de
l’Escola Malagrida per l’adscripció dels centres escolars de cara al curs que ve.
El dijous 11 de març, va mantenir una reunió amb representants de gestories
de la ciutat. A la trobada, que va tenir lloc de forma telemàtica, també hi va
assistir la regidora d’Hisenda, Montserrat Torras. Al vespre va presenciar l’obra
“Llibràlegs” a la Biblioteca Marià Vayreda.
El divendres 12 va presentar als mitjans de comunicació l’exposició “La Família
Jaume d’Olot. És la guerra!” que l’endemà es va obrir a la Sala Oberta del
Museu. A continuació va assistir al Patronat de la Fundació La Caritat. Al
migdia va mantenir una reunió telemàtica de seguiment de les obres d’Espai
Cràter.
El dissabte 13 va assistir a la representació de l’espectacle “Projecte T” de
Servand Solanilla al Teatre Principal.
El dilluns 15, acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va visitar l’establiment,
Quina Barra Taverna, que acaba d’obrir a la plaça del Cinema Colon.
El dimarts 16 va mantenir una reunió telemàtica amb representants de les arts
escèniques i musicals de la ciutat. Al vespre va presidir el Patronat de la
Fundació de l’Antic Hospital i el de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa,
totes dues convocatòries de forma telemàtica.
El dijous 18 de març va donar la benvinguda als assistents a la presentació de
la diagnosi sobre les realitats LGBTI a la comarca que va tenir lloc de manera
telemàtica. A la tarda va assistir a la reunió d’Alcaldies convocada pel Consell
Comarcal.
El divendres 19 de març va mantenir una reunió amb representants de les
activitats extraescolars de la ciutat. Al vespre es va desplaçar a Girona per
assistir al Festival MOT.
El dissabte 20 de març va donar el tret de sortida a la cursa ciclista Festes del
Tura. A continuació es va desplaçar a la sala 15 del Museu per a la inauguració
de l’exposició “Tota pedra fa paret. La Pedra Seca a Catalunya” organitzada
per l’Observatori del Paisatge.
El diumenge 21 va assistir el partit de futbol entre la Unió Esportiva Olot i el
Llagostera a l’Estadi Municipal. A continuació, va presenciar el concert de la
GIOrquestra & Mariola Membrives” al Teatre Principal.
El dilluns 22, alumnes de cicle superior de l’escola Cor de Maria va tenir una
trobada telemàtica amb l’Alcalde i la regidora d’Educació, Mariona Camps.
El dimarts 23 de març, acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va mantenir
una reunió amb representants de la restauració del sector de la restauració. La
trobada forma part de les sessions telemàtiques amb representants de
diferents sectors d’Olot per conèixer l’impacte de la COVID.
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Intervé el Sr. Riera. Ens a sumem a les felicitacions que ha fet l'alcalde. També la
nostra abraçada fraternal va dirigida a les famílies del fatídic accident de
Germanwings, del 24 de març. Encara que hagin passat sis anys no podem oblidar les
tres famílies olotines que es van veure afectades.
Pel que fa al tema de les vacunes, celebrem que s’hagi començat la vacunació i
demanem que totes aquelles persones que ja ho puguin fer ho facin. I tant de bo, les
persones de més de 65 anys que han estat un percentatge elevat de víctimes arreu del
país puguin fer-ho aviat.
Intervé el Sr. Guix. Ens a sumem a les felicitacions i a les notes de condol del Sr.
Alcalde i també del Sr. Riera. En tot cas, abans d’iniciar una setmana de descans per
alguns veïns d'aquesta comarca, insistir en què es compleixin les normes que ens
dicta el Procicat per intentar entre tots millorar la situació de la nostra comarca, envers
el COVID.
Fa justament dos mesos, vam passar de ser de les comarques de Catalunya amb
menys casos a ser les comarques amb més casos. Entre tots hem de ser
responsables, i complir les normes dictades pel Procicat perquè això no torni a
passar.
Intervé la Sra. Barnadas. Sumar-nos als agraïments i condols dels Sr. Alcalde.
Intervé el Sr. Alcalde. Afegirem a aquest record per a les tres víctimes de l'accident
d'avió de Germanwings que va deixar una petja molt important en aquesta ciutat.
4. - DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2021LDEC000465 al 2021LDEC000992.
Intervé la Sra. Roca. Tenim un recompte del número d’expedient que s'han incoat per
COVID?
Intervé el Sr. Alcalde. Aproximadament són uns 600 a la nostra ciutat. De totes formes
li buscaré en exactitud.
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien aclarir l'adjudicació dels serveis d'assessorament
en l'estudi de públics del mercat internacional per a la definició de l'estratègia l'espai
Cràter. Perquè sembla que aquesta adjudicació interfereixi amb la feina que ha fet fins
ara Turisme Garrotxa.
Intervé el Sr. Alcalde. Ho buscarem i li farem arribar la informació.
Intervé el Sr. Guix. Ens podríem aclarir el decret referent a l’encàrrec per la
compareixença en el recurs contenciós administratiu ordinari, núm. 46/2021 del jutjat
Contenciós Administratiu núm.2 de Girona?
Intervé la Secretària. Es tracte d’un contenciós que ha posat el Col·legi d'Enginyers
Tècnics en el projecte d’estudi del barri de Montolivet.
Intervé el Sr. Alcalde. En aquests moments, els col·legis professionals quan en un
concurs es posa una limitació perquè nosaltres pensem que han de ser arquitectes o
enginyers o altres, els col·legis que no queden inclosos en aquests concursos ens
presenten al·legacions. Fins i tot arriben a anar al contenciós. És una pràctica que
cada vegada s’està donant més entre els col·legis professionals i al final alenteix en
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aquest cas un concurs que tenim en marxa per poder fer un projecte tan important com
és el de la remodelació de tot el barri de Montolivet.
5. - JUNTA DE GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
Intervé el Sr. Granados. Ens poden aclarir un acord de la Junta de Govern del 18 de
març, referent un expedient per la contractació d'unes obres d'enderroc, d’un mas de
Batet.
Intervé el Sr. Alcalde. Es tracta d’una obra a la zona de Batet. Van obtenir la llicència
d'obres corresponent de l'Ajuntament i també el vistiplau del Parc Natural. Però una
veïna va denunciar la construcció i en un primer moment els jutges van reconèixer que
la llicència d'obres estava ben donada. La veïna va recórrer i un altre jutge va
considerar que aquesta edificació no compleix amb els requisits del Catàleg de Masies
al ser catalogada. Així doncs, la segona interpretació que va fer aquest jutge va ser
que estava mal construïda i per tant demana al propietari d'aquesta edificació que
l’enderroqui. Aquests temes judicials d’enderroc, els jutjats no demanen al veí que
l’enderroqui sinó que ho demana és a l’Ajuntament. El que s’aprova en aquesta junta
és el projecte d’enderroc. És un tema molt poc freqüent que ens ha preocupat i que
lamentem profundament perquè els nostres serveis tècnics d’urbanisme continuen
pensant que aquesta llicència estava ben donada. També així ho considerava el Parc
Natural en seu dia i el primer jutge. En principi no hauria de representar una despesa
per a l'ajuntament perquè l'ajuntament té una assegurança que ens hauria de
respondre d'aquesta situació. Però tot això és anticipar-me a uns esdeveniments que
encara no han succeït i que en tot cas veurem de quina manera acaben finalment si
ens acaba d'alguna manera repercutint econòmicament a l'Ajuntament
6.1. - DONAR COMPTE DE L'APROVACIÓ DE LA LIQUIDACIÓ DEL PRESSUPOST
DE LA CORPORACIÓ DE L'EXERCICI 2020
Núm. de referència : X2021009003
Núm. expedient: CPG52021000002

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’aprovació de la liquidació del pressupost de la Corporació
de l’exercici 2020 aprovada per Decret d’Alcaldia de 25/2/2021 pel que fa a:
- Ajuntament d’Olot
- IMEJO
- IMCO
- IMELLO
- GUOSA
Segon.- Donar compte, també, dels estats comptables de la Fundació Hospital Sant
Jaume d’Olot, de la Fundació privada Museu dels Sants i del Consorci DINAMIG, a
31/12/2020 ( veure expedient).
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Intervé la Sra. Torras. Tot i que l'any 2020 ha estat un any molt especial, la gestió del
pressupost ha anat prou bé i s'ha pogut mantenir l'equilibri financer de la corporació.
Tenim una capacitat de finançament positiu 1.754.000€ i un romanent líquid de
tresoreria de 332.000€ que podrem destinar a inversions financerament sostenibles.
Recordem que al mes de desembre vam crear un fons de contingència extraordinari
Covid-19 (20/21) que vam dotar en 867.000€. Sumats als 332.000€ farien un
romanent total de 1.200.000€. Aquest fons de contingència ens permet poder destinar
a despesa corrent per atendre necessitats Covid de diferents àrees com la de
reactivació econòmica i social. Sense la creació d’aquest fons ara mateix aquesta
quantitat es tindria que destinar a inversions financerament sostenibles Aquest resultat
pressupostari també ens ha permès dotar provisions per possibles insolvències amb
uns percentatges que la seva antiguitat determinen ( 2.353.000€ actualment). Pel que
fa als ingressos i despeses els paràmetres han estat en la línia d’anys anteriors i la
liquidació donades les circumstàncies ha estat bona. En el Ple de gener també vam
donar compte de la repercussió de la Covid l’any 2020 que representava uns
2.200.000€. És important fer menció al compromís de la ciutadania d’Olot pel que fa a
les seves obligacions tributaries. També a la tasca feta des de els departaments de
Ingressos i Tresoreria perquè entre tots hem pogut fer possible que aquest
percentatge del 90% de cobrament dels diferents impostos i altres ingressos públics.
Això ens ha permès atendre els pagaments en molt casos per sota dels terminis que
fixa la normativa. Tots vostès tenen un informe elaborat per l’Interventor amb totes les
dades pel que fa al tancament, es per això que només faré un petit comentari de les
mes rellevants. La primera dada es que l’IBI continua sent la principal font d’ingressos
més important de l’Ajuntament amb 10.447.000€, un 32,59%. Junt amb la Participació
d’impostos de l’estat 7.700.000€ representen el 57% del pressupost. Drets per
inspeccions d’activitats econòmiques s’han liquidat 134.000€ i s’han regularitzat
situacions anòmales. Pel que fa a la plusvàlua continua aquest degoteig a la baixa, ja
que hem acabant liquidant 170.000€ menys que el 2019. En canvi es comença a notar
una lleugera recuperació pel que fa a l’impost sobre construccions. Aquesta és una
bona dada i no només pel tema econòmic, sinó també és important pel tema laboral.
Que la gent pugui treballar i tenir feina ha de ser ara mateix la nostra prioritat. La
despesa corrent a crescut respecte al 2019 un 4,21% motivat per la COVID. La
despesa de personal un 2,14%. Pel que fa als costos financers l’Ajuntament hi destina
el 7,31%. L’any 2020 vam demanar pòlisses de tresoreria per un import de 8 milions
d’euros amb un cost total de 4.000€. El nostre rati d’endeutament pel que fa
Ajuntament es del 60% i pel que fa al consolidat del 63%. S’han dut a terme inversions
per un import de 3.527.000€ seguint la línia del 2019. Comentar també la incorporació
dels OOAA al Ajuntament en el Ple del mes de desembre que es va aprovar la seva
dissolució. Dir que tots han tancat amb un romanent de tresoreria positiu. La darrera
dada a destacar es la suspensió de la regla de la despesa i l’estabilitat pressupostaria
pel que fa als anys 2020 i 2021. Tot i aquesta suspensió l’Ajuntament ha donat
compliment al Pla econòmic financer que vam fer ara fa dos anys. Finalment, donar les
gràcies a l’Interventor per l’elaboració d’aquest informe i a tota l’àrea de serveis
econòmics per la seva professionalitat, implicació i disposició en la gestió del
pressupost sobretot en un any que ha estat complicat per tots.
Intervé la Sra. Roca. Un pressupost en un any molt complicat, on hi ha hagut molts
modificacions ha acabat sent una liquidació del pressupost continuista. Afegir que les
inspeccions dels epígrafs amb aquests 133.000€ estant donant els seus fruits. La resta
ja ho ha anat considerant la Sra. Torras. Només una doble felicitació final als ciutadans
i ciutadanes d'Olot que han complert molt bé amb les seves obligacions fiscals en un
any tan dur com aquest. I malgrat totes les coses que estan passant continuen pagant
a l’Ajuntament. Per altra banda també, als serveis econòmics per tota la feina que han
tingut aquest darrer any.
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Intervé el Sr. Mir. Afegir-me a la felicitació als serveis econòmics amb un informe molt
ben plantejat i que dona una imatge clara de com s'ha gestionat el pressupost. Ha
estat un any molt atípic amb el tema del pressupost. Des de la seva aprovació ja va
ser complicat, aprovat al mes de desembre i només amb els vots de l’equip de govern.
A més hi afegim que el mes de març vam entrar en plena pandèmia, trastocant tot el
que estava previst en aquest pressupost. Per tant, tenim un pressupost que no és
massa semblant al que teníem i és difícil fer comparacions amb altres exercicis. Per
tant liquidem un pressupost bastant diferent del que vam aprovar a finals de l'any
2020. En tot cas, tant en l'aprovació com en la liquidació del pressupost està bé
reflexionar de com estant anant les coses. Alguns punts ja ho ha fet la Sra. Torras i
m’agradaria comentar-ne algun altra. Ens els darrers anys quan parlem del pressupost
fem una reflexió, en la mesura que ens sigui possible, de no pujar la pressió fiscal pel
que fa impostos i taxes. Sobretot treballar en el tema de despesa fixa. En l’informe
també apareix aquest concepte. Any darrera any, la despesa fixa de l’ajuntament es va
incrementant i arribarà un moment que pot esdevenir insostenible. Per tant, estaria bé
identificar quines són les despeses essencials i obligatoris per establir un ordre de
prioritats per ajudar a reduir aquesta despesa. D’aquesta manera donar una mica de
marge per altres inversions necessàries per la ciutat. En aquest sentit, no veiem que
s’hagi avançat en aquesta línia. En l'apartat d'ingressos, és un any atípic i per tant poc
comparable amb altres anys. Afortunadament la participació de l’Estat any darrera any
va pujant una mica. Estem en un 24,32% dels ingressos ordinaris, per tant hi torna
haver una petita recuperació i estem a prop de percentatges màxims. Per contra, els
fons de cooperació local de la Generalitat cada any van baixant. Encara tenim
pendents per resoldre amb la Generalitat alguns temes com és el finançament de les
escoles bressol. Pel que fa els 133.000€ d’inspeccions per activitats econòmiques és
un import important. En el tema inspeccions cal aprofundir-hi ja que el l’apartat
d’ingressos ens aportaria una entrada addicional pel nostre pressupost i encara hi ha
marge de millor per incrementar-ho. Pel que fa el romanent de tresoreria, per si sol és
un romanent petit. Però s’ha de tenir en compte també que s’han tret diners del
romanent total per dotar el Fons de Contingència que es va crear a finals de
desembre, per les necessitats previstes per l’any 2021 per un import de 332.000€. En
l’informe econòmic es parla d'un estalvi de recursos ordinari per destinar a inversions
de 105.000€. No sé si quin dels dos imports es destina a inversions?
Fer una menció especial a l’aplicació d’aquest romanent de tresoreria: On a partir de
la possibilitat de poder destinar el romanent de tresoreria de l'any anterior ens ha
permès destinar aquests 500.000€ als ajuts 1.000 i 3.000. Celebrem que podem anar
utilitzant aquests romanents per a les necessitats del consistori. Insistir i compartim el
criteri de prudència en els increments de l'IBI perquè els increments són costosos per
a les famílies. Per altra banda, hem d’esta alerta per exemple en el creixement de la
despesa corrent. Des del 2017 fins al 2020 aquesta despesa corrent respecte de l'any
anterior supera el de l'ingrés corrent. Cada any tenim més despesa fix i en canvi els
ingressos corrents van per darrera i si això es va consolidant tindrem un problema.
També tenim un 16% dels recursos ordinaris del consistori van destinats a personal. Si
parlem d’Ajuntament i Organismes Autònoms estem parlant d’un 36,01%. Un
increment respecte a l'any anterior d'un 2,14%. És un element que caldria revisar i
analitzar. Hi ha un apartat que parla de SIGMA i de la necessitat de treure de la neteja
viaria la plica d’escombraries. Parla d’uns imports del 2005 valorant aquesta neteja
viaria en 440.000€. I després d’una revisió que s’ha fet aquest any passa a ser de
840.000€. Quins criteris s’han utilitzat en la revisió perquè s’hagi duplicat l’import?
Intervé la Sra. Suescun. Ens a sumem a donar les gràcies a tots els tècnics i a
intervenció. Es tracte d’un informe que fa referència a un any molt atípic. Actualment
estem en l’exercici 2021 i la tònica segueix en aquest sentit. Remarcar de l’informe que
a nivell de l'impost de l'IBI estem gairebé un 0,33% de tocar sostre. Per tant, tenint en
compte que es tracte d’un dels impostos que aporta majoritàriament més ingressos a
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l'Ajuntament i donades les circumstàncies en les que ens trobem, estiguem al cas
d’intentar fer unes previsions acurades. En el sentit que si ens fallen uns ingressos per
un costat puguem preveure retallar despeses per una altra i d’aquesta manera
l’impacte sigui el menor i amb un objectiu positiu.
Intervé la Sra. Torras. Quan parlem de l'estalvi net i la diferència entre els ingressos i
les despeses dir que l'estalvi net positiu ha estat de 475.000€. Quan parlem dels
ingressos, hem de parlar dels ingressos ordinaris corrents menys la despesa ordinària
corrent. En aquesta despesa ordinària corrent no hi van ni les inversions ni el seu
finançament. Quan parlem de l’increment del cost de personal, aquests percentatges
es calculen sobre els recursos ordinaris liquidats. Si ens diuen de pujar un 0,9% o un
3% al personal és evident que hem de pujar els nostres recursos ordinaris i no podem
no fer-ho per no apujar la pressió fiscal. Sí és cert, que som una empresa de serveis
que com a tal tenim molta part de personal. De totes formes hem d’estar-hi alerta.
Quan parlem de coeficients d’IBI, actualment estem al 0,89% amb un marge del 0,23%
que anem movent segons es va incrementant l’IBI. Aqueta neteja viària és la que es fa
càrrec l’Ajuntament, no és la taxa que paga el ciutadà. S’ha incrementat perquè tenim
més necessitats de neteja, donades perquè actualment hi ha més espais que l’any
2005 o bé perquè la ciutat ha exigit que la tinguem neta. Per tant, hem de procurar que
la ciutat estigui neta. Durant l’any 2020 s’han fet 3.527.000€ en inversions.
L’ajuntament ha volgut destinar 105.000€ dels seus recursos ordinaris, la resta es
finança amb un préstec. Anys anteriors l'Ajuntament hi podia destinar més diners i
cada vegada ens va baixant perquè tenim més necessitats l'ordinària.
En quan al Fons de Cooperació de la Generalitat sí que és veritat que va baixant i
actualment representa un 3,43%. D’altres institucions tenim un 3,12% de la Diputació i
una part més important de l’Estat. Però la resta prové dels ingressos dels ciutadans.

I el Ple se’n dona per assabentat.
6.2. - DONAR COMPTE DE LES MODIFICACIONS DE CRÈDIT INTERNES SEGONS
EL QUE PREVEUEN LES BASES D'EXECUCIÓ DEL PRESSUPOST (EX. 2020)
Núm. de referència : X2021009007
Núm. expedient: CPG32021000004

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Aprovar les modificacions de crèdit internes de l’Ajuntament d’Olot i dels seus
Organismes Autònoms segons el que preveuen les bases d’execució del pressupost
corresponents a l’exercici 2020 i d’acord amb els expedients que consten en el
departament de Comptabilitat i pressupostos:
-

Ajuntament d’Olot
IMELO
IMEJO
IMCO

expedients del núm.1 al 167
expedients del núm 1 al 10
expedients del núm. 1 al 9
expedients del núm. 1 al 9

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
I el Ple se’n dona per assabentat.
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6.3. - DONAR COMPTE DE L'APLICACIÓ DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 2020
Núm. de referència : X2021009011
Núm. expedient: CPG52021000003

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’aplicació del fons de contingència de l’exercici 2020,
segons detall:
-

Actuacions temporal GLÒRIA
23.970,23
euros
Adquisició mascaretes COVID19
20.750,00 euros
Interessos aval dipositat desallotjament c,LLiberata Ferrarons
5.279,77
euros

TOTAL

50.000,00 euros.

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.4. - DONAR COMPTE DE LA JUSTIFICACIÓ DE LES TRANSFERÈNCIES FETES
ALS GRUPS MUNICIPALS - EX.2020
Núm. de referència : X2021009361
Núm. expedient: CPG52021000004

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de la justificació de les transferències fetes als grups
municipals de l’exercici 2020, una vegada fetes les comprovacions escaients es
considera que la documentació presentada és correcta i compleix amb el que disposa
l’article 73.3 de la Llei 7/85, reguladora de les Bases de Règim Local

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien aclarir en què consisteixen aquest recurs contenciós,
ja que dintre la documentació se’ns parla d’interessos d’un aval dipositats per
desallotjament?
Intervé la Sra. Torras. Es tracte d’una sentència del 22 d'octubre del 2019, en relació a
una reclamació que es feia al demandant per unes indemnitzacions satisfetes a
primera instància per l’Ajuntament en actuar subsidiàriament en el desallotjament del
C. Lliberada Ferrarons arrel de la declaració ruïna imminent d’aquest immoble. La
sentència diu que les partides que es poden reclamar són únicament: les de demolició
i neteja. Per tant, no podíem reclamar les d’allotjament. S’havia fet presentar un aval
en aquest senyor de 30.559€ amb un cost bancari i uns interessos per tot aquests
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temps. Tot això, correspon a un cost de 5.279,72€ que és l’import cobrat que ha anat a
càrrec de l’Ajuntament.
I el Ple se’n dona per assabentat.
7.1. - CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT D’OLOT,
L’AJUNTAMENT DE BANYOLES, L’AJUNTAMENT LA BISBAL D’EMPORDÀ,
L’AJUNTAMENT DE RIPOLL, L’AJUNTAMENT DE SANTA COLOMA DE
FARNERS, L’AJUNTAMENT DE SALT I LA FUNDACIÓ EuroPACE PER
DESPLEGAR “GIDOMUS”, EL PROGRAMA INTEGRAL DE REHABILITACIÓ
ENERGÈTICA D’HABITATGES DE LES COMARQUES GIRONINES
Núm. de referència : X2021011754
Núm. expedient: SG102021000003

1.- L’eficiència energètica als edificis i la incorporació de generació d’energies
renovables són elements essencials en la transició energètica cap a un nou model, tal i
com s’especifica en el Pacte Nacional per a la Transició Energètica, en la Llei 16/2017,
d’1 d’agost, del canvi climàtic i en el document sotmès a consulta prèvia de la propera
Llei de la transició energètica de Catalunya.
En l’àmbit Europeu i en matèria de clima i energia, la Unió Europea contempla per a
l’any 2030 assolir els objectius de: reducció d’almenys un 40% les emissions d’efecte
hivernacle (respecte 1990), augmentar la quota d’energies renovables al 32% i millorar
l’eficiència energètica dels edificis en un 32%.
Com es pot comprovar aquests objectius són molt ambiciosos però necessaris perquè
els edificis són responsables del 40% de emissions de CO2 a nivell global i, per tant,
una manera efectiva de combatre el canvi climàtic és millorant l’eficiència energètica
dels habitatges.
A les comarques de Girona aproximadament el 65% dels habitatges van ser construïts
abans del 1980, quan la normativa l’edificació no contemplava cap requeriment
destinat a millorar l’eficiència energètica de l’habitatge. Es calcula que 4 de cada 5
habitatges (82%) són ineficients des d’un punt de vista energètic. Aquest parc
d’habitatges tant envellit, a més de ser molt poc eficient, en la majoria de casos també
presenta condicions d’habitabilitat deficient, amb la qual cosa també impacta en la
salut, la productivitat i, en definitiva, en la qualitat de vida de qui hi habita.
Per tal de donar resposta a aquestes dues problemàtiques es fa necessari
implementar un programa integral de rehabilitació energètica d’habitatges a les
comarques de Girona que impulsi la regeneració del parc d’habitatges per millorar-ne
la seva eficiència i habitabilitat.
2.- L’Ajuntament d’Olot ha dissenyat i implementat un programa integral de
rehabilitació energètica d’habitatges a Olot basat amb un model de “finestreta única”
que assessora als propietaris durant tot el procés de reforma i facilita la interacció
entre els diferents actors que intervenen en el procés. El resultat d’aquest programa ha
estat molt positiu resultant en un augment significatiu del nombre de reformes
energètiques a la ciutat.
L’Ajuntament d’Olot, davant la bona resposta del programa implantat a Olot, té la
voluntat de compartir l’experiència i els coneixements obtinguts amb tots aquells
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municipis de la província de Girona que estiguin interessats en implementar d’un
programa similar per fomentar la regeneració ecosostenible del parc d’habitatges,
3.- Els Ajuntaments de Salt, Banyoles, Ripoll, la Bisbal d’Empordà i Santa Coloma de
Farners comparteixen la voluntat de portar a terme iniciatives que lluitin contra el canvi
climàtic a través de la rehabilitació energètica del seu parc d’habitatges per tal de
reduir-ne el consum energètic i millorar-ne el confort.
L’Ajuntament d’Olot presenta el programa per fomentar la rehabilitació energètica
d’habitatges implantat a Olot als Ajuntaments de Salt, Banyoles, Ripoll, la Bisbal
d’Empordà i Santa Coloma de Farners i aquests estan molt interessats en
implementar d’aquest servei en el seu municipi.
Per tal de facilitar l’aplicació d’aquests programes, l’Ajuntament d’Olot prepara una
proposta conjunta amb els Ajuntaments de Salt, Banyoles, Ripoll, la Bisbal d’Empordà i
Santa Coloma de Farners per optar al finançament EUCF (European Cities as key
innovation hubs to unlock finance for energy efficiency) número 864212-EUCF finançat
per la Comissió Europea en marc del programa Horizon 2020 que té per nom
“GIDomus: Multiplying the rate of refurbishment of residential buildings by developing
a municipal led, one stop shop approach, applied in the towns and counties in Girona.”
La proposta és acceptada i el consorci és receptor de 60,000 euros per desenvolupar l’
investment concept i que consisteix en realitzar estudis de viabilitat de la
implementació del programa als cinc municipis participants (menys Olot) amb l’objectiu
que s’analitzi l’impacte i el cost-benefici de disposar del programa per tal que els
Ajuntaments puguin decidir motivadament si volen procedir a la seva aplicació.
4.- L’Ajuntament d’Olot participa en el Patronat de la Fundació EuroPACE i cal
considerar-la en l’àmbit de l’interès públic envers la ciutat. Aquesta participació queda
recollida en el Codi de Gestió per a la transició energètica i el canvi climàtic, la
rehabilitació i l’accessibilitat d’habitatges de l’Ajuntament d’Olot (Programa
“EuroPACE”), aprovat per unanimitat, en sessió de 28 de març de 2019, pel plenari de
l’Ajuntament d’Olot.
La Fundació EuroPACE és una fundació privada sense ànim de lucre que té per
finalitat la millora del benestar dels habitants del seu àmbit d´actuació:
1. Defensant i protegint el medi ambient mitjançant la promoció i millora de la
seguretat, l´eficiència energètica i l´ús de fonts d´energia renovable dels
edificis.
2. Promovent la rehabilitació d´edificis i la millora en la seva accessibilitat.
3. Acreditant i homologant projectes qualificats de millora de la seguretat i
l´eficiència energètica i l´ús de fonts d´energia renovable així com de
l´accessibilitat en edificis que promoguin altres entitats públiques i/o privades.
L’activitat principal de la Fundació és el desenvolupament i operació d’un programa
qualificat i integral de renovació energètica d’habitatges per assolir la màxima
eficiència i estalvi energètic i l´ús de fonts d´energia renovable i a tal efecte el gestiona
basant-se en un model de “finestreta única” que facilita la interacció entre els diferents
actors que intervenen en un procés de reforma (propietari, entitat financera,
administració i industrials) i acompanya als propietaris durant tot el procés de reforma
a través d’assessorament tècnic, administratiu i financer.
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La Fundació EuroPACE disposa de l’experiència necessària en programes innovadors
d’aquesta naturalesa ja que ha estat l’entitat responsable de dissenyar, implementar i
operar satisfactòriament els programes HolaDomus i GarrotxaDomus.
5.- De conformitat amb les competències atorgades als municipis a la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local i al Decret legislatiu 2/2003, de 28
d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya, i vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen
de motivació a la present proposta, el president de la Comissió Informativa proposa
al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- APROVAR un conveni de col·laboració entre els ajuntaments d’Olot, de
Banyoles, de la Bisbal d’Empordà, de Ripoll, de Salt i de Santa Coloma de Farners i la
Fundació EuroPACE, per desplegar un programa integral de rehabilitació energètica
d’habitatges de les comarques gironines, “GIDOMUS”.
Segon.- Facultar al Sr. Alcalde per tal que en nom i representació de la Corporació
signi el corresponent conveni.

Presenta la proposta la Sr. Güell i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Riera. En un primer moment, mirant la documentació ens vam mostrar
escèptics respecte a aquest conveni. Però, després mirat amb més detall veiem que
es tracta bàsicament d'una col·laboració per part de l'Ajuntament d'Olot i de la
Fundació EUROPACE conjuntament amb aquests ajuntaments. En aquest, parlem de
de rehabilitació energètica d'habitatges i el model de finestreta única, com a
col·laboració i el fet de compartir experiència sempre ho veiem interessant com a
principi. Sobretot en municipis del voltant, amb una similitud bastant important en molts
aspectes com el d’anar encadenant unes crisis cícliques i de tenir una problemàtica en
el tema de l'habitatge d'una forma molt profunda. Evidentment, 60.000€ és un import
petit una vegada dividit entre tots el municipis i tendeix a ser irrisori. La nostra
preocupació lligat amb el tema d’habitatge és el barri vell d’Olot, com a zona 0 d’una
situació complexa. Tant per la situació, com per les respostes donades fins ara. Potser
ara no és el moment, però tenim una sèrie de preguntes referent a l’estudi d’habitatge
aparegut aquestes darrers setmanes i ens agradaria que en algun moment es
responguin. En aquest informe es constata que hi ha 10 edificis, els quals han de fer
actuacions de forma immediata. Seria molt bo determinar quins són de forma pública i
dir quan es farà això. Com Ajuntament creiem que ens pertoca assenyalar-les
públicament perquè es resolgui de forma immediata. De la mateixa manera, també es
constata que hi han 73 edificis que necessiten intervencions importants. Però, caldria
determinar a què ens referim per actuacions importants. També quan es faran
aquestes actuacions, perquè evidentment no podem esperar més, han de ser
immediates. Per acabar i perquè entem de la importància del programa
d’HOLADOMUS i del GIDOMUS per aquest equip de govern. Entenem que hi ha una
part molt important com constata aquest informe que són els 61 habitatges que tenen
detectats un problema important de pobresa energètica. Per tant, aquestes haurien de
ser tractats en primera instància dintre el programa HOLADOMUS. Quines actuacions
es tenen previstes a curt i a llarg termini perquè aquests 61 habitatges resolguin
aquests aspectes i que la zona zero de la problemàtica d'habitatge, com és el Barri
Vell, pugui revertir aquesta situació i tenir una resposta efectiva? El programa
HOLADOMUS, doncs ha de ser una, entre tantes de moltes que encara no hem vist o
no s'han pogut desplegar suficientment, de les respostes importants per resoldre el
problema més important que tenim com a ciutat.
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Intervé el Sr. Guix. Està bé que l'Ajuntament d'Olot faci pedagogia i pugui eixamplar
aquesta taca d'oli pel que són polítiques de sostenibilitat i de respecte al medi ambient.
Per què únicament són aquests ajuntaments i no són d'altres com per exemple:
Figueres, Blanes o Girona que tenen veritables problemes també en barris vells
d’aquestes ciutats?
Intervé la Sra. Barnadas. És un projecte que ha d’ajudar a la rehabilitació d’edificis i si
aquests municipis ho troben útil, doncs amb ganes de col·laborar. Ja portem un temps
amb aquest programa i per tant suposo que aviat podrem tenir els resultats? Quines
són les tones de CO2 estalviades? Quins són els edificis on s'ha treballat? Quin ha
estat el cost econòmic de tot plegat? Per tant, quin és el rendiment en si del
programa?
Intervé el Sr. Güell. El Sr. Riera ha vinculat aquesta proposta a una altra temàtica
importantíssima com és l'estudi d'habitatge. No sé si ara és el moment més adequat i
potser hem de trobar un moment per parlar d'una manera més extensa i amb la
dedicació que això requereix. De totes formes per avançar-los alguna cosa, les
situacions detectades a l'estudi habitatge aquestes ja s'han iniciat. Però des del meu
punt de vista, tot i entendre la seva preocupació el llenguatge “d’assenyalar” quan s’ha
referit a aquestes situacions, potser no és el millor. Perquè segurament quan acabem
de concretar totes les situacions dels edificis en mal estat ens trobarem amb situacions
molt diferenciades. Algunes potser sí s’hauran d’assenyalar, però d’altres hi haurà
problemàtiques darrera i el que s’esperarà per part de l’Ajuntament és col·laborar en
comptes d’assenyalar.
Responent al Sr. Guix, és veritat que 60.000€ no és una quantia alta. Però, hem de
pensar que ara estem fent un estudi per adequar el nostre projecte a la realitat social i
del parc d'habitatge de cadascun d'aquests municipis. Per tant, es tracte d’un banc de
proves que ens anirà molt bé per adaptar aquest projecte a les diferents situacions.
A ningú se li escapa que l'estructura urbanística i social de l'Ajuntament del municipi de
Salt, no té res a veure amb la de Santa Coloma de Farners, ni Banyoles, ni la Bisbal, ni
Olot. Però ens permetrà tenir molt coneixement. Una premissa bàsica que hem tingut
en aquest projecte és la capacitat d'adaptació a les diferents realitats de cada municipi
per poder donar-los-hi una solució vàlida. Sense perdre aquest principi de proximitat i
de qualitat que sempre ens ha impulsat en aquest projecte. Es va oferir a molts
municipis, alguns dels quals vostè ha esmentat ens hi vàrem dirigir. Molts ja tenen
estratègies i projectes en diferents estats de maduració i per això han considerat que
en aquest moment no els hi encaixava, però la porta està oberta.
Intervé el Sr. Riera. Reafirmem que potser ara no és el moment de respondre les
preguntes de la meva intervenció, així ho he expressat anteriorment. El fet
d’assenyalar no és assenyalar a les persones. És fer-ho en cas d'incompetència
reiterada i repetitiva amb voluntat especulativa o assenyalar situacions econòmiques i
socials amb persones que no tenen més capacitat. Qui no té més capacitat, en aquest
cas ajuda i qui no té voluntat, en aquest cas mà dura.
Intervé el Sr. Alcalde. Per complementar una cosa respecte al que ha demanat el Sr.
Guix. El que volem reproduir és el Garrotxa DOMUS, que vam presentar ara fa uns
mesos. Olot acull aquelles sol·licituds d'assessorament tècnic, administratiu i financer
dels 21 pobles de la Garrotxa. Amb només dos mesos hem tingut més de 50 veïns que
se'ns han adreçat en la nostra oficina. El fet de fer-ho a les capitals de comarca la
Bisbal, Santa Coloma de Farners, Ripoll i Banyoles, és perquè després també es pot
fer extensiu aquest servei a tota la comarca.
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De totes formes, com ha dit el Sr. Güell, cadascú té els seus ritmes i en tot cas és una
porta oberta perquè el que volem amb tota aquesta experiència és que se'n beneficiï la
màxima gent possible.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
8.1. - DONAR COMPTE DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL
D’HABITANTS A 01/01/2020
Núm. de referència : X2020016164
Núm. expedient: ES992020000653

Confeccionat l'expedient de rectificació del Padró Municipal d'Habitants referent a l'1
de gener de 2020, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el
període comprès entre l'1 de gener de 2019 i l'1 de gener de 2020, de conformitat amb
el que estableix la Resolució de 20 de juliol de 2018, de la Presidència de l'Institut
Nacional d'Estadística i (d’ara endavant INE) de la Direcció General de Cooperació
Autonòmica i Local sobre revisió del Padró municipal i sobre el procediment d'obtenció
de la proposta de les xifres oficials de població.
Per tot l’anterior, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el
president de la Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent
acord:
DONAR COMPTE de la rectificació del Padró municipal d’habitants, amb referència a
l’1 de gener de 2020, formada pels resums numèrics generals d’altes, baixes i
modificacions produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener de 2019 i l’1 de
gener de 2020, amb les següents dades:
• Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2019: 35.228

habitants (aprovat per RD 743/2019, de 20 de desembre, publicat al BOE núm.311
de 27 de desembre).
ALTES...............................................................................................................................
+2.447
Altes per naixement...........................................................................................................
284
Altes per canvi de residència............................................................................................
2.150
• Procedents d’un altre municipi de l’Estat.........................................................
1.275
• Procedents de l’estranger................................................................................
875
Altes per omissió...............................................................................................................
13
BAIXES..............................................................................................................................
-1.623
Baixes per defunció...........................................................................................................
341
Baixes per canvi de residència..........................................................................................
1.251
• Amb destí a un altre municipi de l’Estat............................................................
1.065
• Amb destí a l’estranger.....................................................................................
186
Baixes per duplicitat...........................................................................................................
7
Baixes per caducitat..........................................................................................................
24
MODIFICACIONS................................................................................................................
4.450
Canvis de domicili................................................................................................................
2.184
Modificacions de dades personals......................................................................................
1.557
Modificacions de dades territorials......................................................................................
101
Renovacions de la inscripció padronal................................................................................
452
Confirmacions de la residència sense modificació de la inscripció padronal......................
156
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RESULTAT DE CONTRASTAR VARIACIONS AMB L’INE..............................................
Variació altes resum numèric .............................................................................................
Variació baixes resum numèric...........................................................................................
El creixement positiu de la població produït entre l’1 de gener de 2019 i l’1 de gener de
2020 és de +698 habitants.
Presenta la proposta la Sra. Francès i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Guix. En alguna reunió interna del grups municipals ens agradaria que es
tractés el tema de la procedència d’aquestes persones que han vingut a viure a la
nostra ciutat i quines són les seves motivacions. Per tal de poder actuar com a ciutat
davant d’aquest increment i polítiques sensibles de cara a aquesta gent.
Intervé la Sr. Francès. Estem donant unes dades a 1 de gener del 2020, per tant
encara no hi havia la pandèmia. Segons l’informe del departament d’Estadística,
majoritàriament aquest increment ha estat ha estat per canvis de residències de gent
procedents d'altres municipis de l'Estat. A partir de l’1 de gener del 2021, veurem
potser que s’ha incrementat molt més degut a la pandèmia. Ja que molta gent de les
grans ciutats ha acabat venint a zones més petites.
Intervé el Sr. Quintana. Expressar-me en el mateix sentit de poder valorar les dades.
Saber de la procedència perquè creiem que no és el mateix segons vingui de la
mateixa comarca, Catalunya o de l’Estat, de quines edats són, la taxa natalitat, així
com també de la gent que se’n va de la Garrotxa.
Intervé el Sr. Alcalde. L’informe d’Estadística és molt interessant i en una coordinació
dels grups municipals el podem comentar.
I el Ple se’n dona per assabentat.
9.1. - APROVAR MODIFICACIÓ I ADDENDA Nº 4 DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS ANY 2021
Núm. de referència : X2021011348
Núm. expedient: CPG12021000002

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 L’ADDENDA NÚMERO 4 DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS ANY 2021:
Segons conveni amb l’ASSOCIACIÓ PER EL FOMENT DEL CONSUM LOCAL DE LA
GARROTXA amb NIF G04975496, s’estableix habilitar crèdit pressupostari a la partida
2021 200 433 480005 AJUTS GARROTXA APPROP amb dotació màxima de 150.000
euros, previst per fomentar la compra de proximitat arran de la crisis generada per la
pandèmia de la Covid-19, emmarcat en el pla de reactivació econòmica de la ciutat
d’Olot.
SEGON: Que es publiqui aquesta modificació al BOP segons disposa la llei 38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvenciones, i en la web municipal.
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-126
-1
+125

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Riera. No ens desagrada perquè la idea és bona per tal de dinamitzar la
xarxa de comerç local, però la manera no és suficientment bona. Creiem que hauria de
ser efectiu a tota una xarxa d'establiments més àmplia, més enllà d’aquells que estan
associats a l’Associació de comerciants d’Olot, Turisme Garrotxa,
Associació
d’Hostalatge i als Placers i anar una mica més enllà per aconseguir un volum més
important. Si parlem de 150.000€ dividit a un volum de 50€, vol dir que estem parlant
de 3.000 beneficiaris. I en una ciutat de gairebé 36.000 habitants per ràtio queda curt.
Entenent que no tot pot anar al mateix cistell. En el següent punt anirem desgranant
aquesta idea per tal de millor i aprofundir en aquesta fórmula perquè sigui més efectiva
per poder arribar al màxim de persones possibles o entitats a nivell econòmic possible.
Intervé el Sr. Mir. Votarem en contra i farem l’argumentació en el punt següent.
Intervé la Sra. Suescun. Votarem a favor i en tot cas al proper punt hi afegirem els
comentaris al respecte.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC), 3 vots en
contra (3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
10.1. - PROPOSANT APROVAR EL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE
L’AJUNTAMENT D’OLOT I L’ASSOCIACIÓ PER AL FOMENT DEL CONSUM
LOCAL DE LA GARROTXA PER DUR A TERME LA CAMPANYA OLOT+50 A
TRAVÉS DE L’APLICACIÓ GARROTXA APPROP
Núm. de referència : X2021010554
Núm. expedient: IM072021000001

Atès que l’Ajuntament d’Olot té entre les seves funcions impulsar accions dirigides a la
promoció de la ciutat, procurar el desenvolupament econòmic de la ciutat, i donar
suport i coordinar esforços de tots aquells sectors i entitats compromesos en la
promoció de la ciutat.
Arran de la crisi generada per la Covid-19, l’Ajuntament d’Olot juntament amb el
Consell Comarcal de la Garrotxa han impulsat la implementació d’un Pla de reactivació
econòmica d’Olot i la Garrotxa. El Pla consta de diverses línies d’actuació una de les
quals està dirigida a fomentar la compra de proximitat.
Amb la mateixa finalitat l’Associació de Comerciants d’Olot, Turisme Garrotxa,
l’Associació d’Hostalatge de la Garrotxa i l’Associació de Placers d’Olot van plantejar el
projecte Garrotxa Approp, del qual l’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal, a través
de DinàmiG, en són promotors. Garrotxa Approp és una aplicació que permet als
compradors acumular un percentatge de les compres fetes als establiments locals
adherits al projecte i utilitzar-los en properes compres en la mateixa xarxa
d’establiments. És a dir, que funciona com una targeta de fidelització i moneda local a
la vegada que té efectes multiplicadors. De moment aquest projecte es regula amb un
conveni signat a 4 bandes, pel qual Turisme Garrotxa és l’entitat que centralitza els
moviments econòmics del projecte per compte dels altres Aquest projecte, a més,
compta amb el suport del Cercle Euram, l’Associació de Joves Empresaris i el Fòrum
d’Empreses de Bianya, atès que les empreses també poden col·laborar en el projecte
mitjançant xecs regal per als seus treballadors que es poden descarregar a l’aplicació,
i utilitzar-los per comprar als establiments adherits al projecte.
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Atès que aquestes quatre associacions esmentades més amunt han creat una nova
entitat (Associació per al foment del consum local de la Garrotxa) que és l’encarregada
de gestionar el projecte Garrotxa Approp així com altres projectes que puguin sorgir en
el futur i que tinguin per objectiu el foment del consum local a la Garrotxa. Donada
l’evolució i impacte de la pandèmia en el moment actual l’Ajuntament d’Olot vol
impulsar una campanya específica per a Olot, anomenada Olot+50, en el marc del
projecte Garrotxa Approp.
Atès que l’objectiu és reactivar l’activitat comercial i d’hostaleria d’Olot, motivant els
ciutadans d’Olot a comprar als establiments de la ciutat.
Vist l’informe tècnic (X2021010554) emès per la Sra. Ariadna Villegas Torras de data
16 de març de 2021.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació per
al foment del consum local de la Garrotxa per dur a terme la campanya OLOT+50 a
través de l’aplicació Garrotxa Approp.
Segon.- Aprovar una bestreta del 40% de l’import a la signatura del conveni per poder
fer front als primers pagaments vinculats a la campanya OLOT+50.
Tercer.- Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària següent:
Operaci
ó
200220

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

21200 433 480005

150000

AJUTS APPROP GARROTXA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

Intervé el Sr. Vayreda. Tots són molt conscients de les dificultats que estan passant en
aquests moments els negocis de la nostra ciutat, especialment del comerç i de la
restauració. Des del primer dia d'aquesta pandèmia, hem treballat conjuntament amb
els agents econòmics i també amb la resta de grups municipals en aquest Pla de
Reactivació Econòmica per intentar ajudar a resistir i superar aquestes dificultats. El
Pla incloïa diferents accions que tenen com a objectiu la promoció del comerç local, la
fidelització de la despesa a casa nostra i també la digitalització dels establiments. Avui
amb aquest conveni aprovem aquests diners per donar a l’Associació per al foment al
consum local de la Garrotxa per impulsar aquest projecte de l'Olot +50 que aniran a
l‘APPROP i precisament ens permet tres dels objectius que teníem en el Pla de
Reactivació Econòmica: incentivar el consum, fidelitzar la despesa i també introduir
les tecnologies a molts comerços, restaurants i empreses de serveis. L’aportació
preveu aquests 150.000€ a través d’aquesta nova associació constituïda
expressament per aquest projecte. Són l'Associació de Comerciants d'Olot, Turisme
Garrotxa, l'Associació d'Hostalatge i els placers que agrupen 350 establiments de la
nostra ciutat i de la nostra comarca. Però recordar com ja vaig dir en un Ple anterior
que aquesta campanya va dirigida a tots els establiments. No cal estar associat per
participar d'aquesta campanya. Senzillament, aquestes quatre entitats són les que
constitueixen l'associació perquè es necessita un NIF. És a dir es necessita un actor
jurídic per poder impulsar el projecte, però tots els comerços, les empreses de serveis
i restaurants poden participar d'aquest projecte independentment de si estan associats
o no. Esperarem en quin moment és més adequat de fer la campanya. Estem tots
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CC
5
000

CC
6
000

coordinats amb les associacions empresarials i hem d'esperar com a mínim que els
restaurants puguin obrir a tots els vespres per donar los la màxima possibilitat i que no
tinguin les restriccions que tenen ara del 30%. Però tant jurídicament com
tecnològicament ho tenim tot a punt perquè de seguida que tinguem una situació més
normalitzada i que per tant tots els restaurants i comerços puguin donar el màxim de
servei possible iniciarem aquesta campanya.
Intervé el Sr. Riera. Es tracte de fomentar la compra de proximitat i benvingut sigui.
Insistir en la idea d’arribar a tots els establiments d'Olot i en extensió a la comarca,
perquè entenem que l’ens que promou aquest conveni no només o fa a la ciutat d’Olot
sinó que es fa a nivell comarcal. Com que encara falta una mica perquè es pugui
aplicar, doncs hi ha temps suficientment i voluntat política col·lectiva per poder-ho
millorar. Per una banda, per aquelles persones que no tenen mòbil o capacitat per
accedir-hi, ja sigui per edat o per coneixement. Perquè no tothom hi està acostumat o
ho tenen com una pràctica habitual. Per tant, hem de parlar del concepte de la bretxa
tecnològica. Per altra banda, un altre punt important són tots els possibles
establiments que se'n puguin beneficiar. Més enllà d’aquest 350 associats que estant
organitzats de forma col·lectiva com són: comerciants d’Olot via Associació de
Comerciants d'Olot, persones del món del turisme via Turisme Garrotxa, hostalers via
l'Associació d'Hostalatge i els placers de la mateixa plaça mercat. Creiem que hi han
altres entitats associades o no, que també haurien d’entrar-hi. En aquest sentit, doncs
s’ha de fer un incís important per saber fins quin punt s’està fent difusió d'aquest
programa per tal de que arribi al màxim d’establiments i població possible en tots els
seus aspectes. S’ha fet arribar algun tipus de convocatòria a tots els establiments de la
comarca, explicant aquesta proposta? Saber si han rebut aquest coneixement i sinó
encara hi som a temps. Saber si això, és extensiu més enllà del barri vell de la ciutat.
Perquè hem d'entendre a tots els barris i a la Comarca. Poder-ho fer arribar a la resta
de pobles perquè sigui una qüestió més a nivell comarcal. Aquesta eina hauria de ser
per a tots i per a tothom i ara encara no ho es suficientment. Si podem fer aquesta part
de pedagogia i d’apropar-ho a tothom, aquest APPROP serà molt més proper. Tenim
temps per la qüestió restrictiva. En el moment que això es desplegui es podrà fer una
praxis a nivell econòmic i fins i tot, això pot servir per més endavant poder fer un altre
tipus de campanyes de forma organitzada que tingui la capacitat d'agrupar, els quatre
grups organitzats més importants a nivell comarcal i tota la resta que no estan
organitzats de forma específica. D’aquesta manera de treballar de forma compartida
puguem beneficiar-nos a tots i a totes com a consumidors, productors, comerciants o
com a persones que estiguem interessades en poder millorar aquesta marca Garrotxa
i per tant poder tirar endavant aquesta situació econòmica complexa. Ens abstenim
amb aquesta voluntat de millora-ho i expandir-ho al màxim.
Intervé el Sr. Mir. No votem en contra d'ajudar els comerços. Hem demostrat
sobradament amb les accions que hem fet i les aportacions al Ple que ens importa
molt el comerç d'Olot i de proximitat i que cal ajudar-lo fins on faci falta. Però no
compartim aquest tipus d’ajuda que es planteja avui amb aquest format concret. És
una ajuda discriminatòria perquè no tothom hi té accés. No tots els comerços hi
participaran per motius de dificultats tecnològiques. Com així, tampoc podran
participar-hi tots els olotins. Tant per nombre d’ajudes, com perquè s’exigeix tenir
algun tipus de dispositiu i gent amb menys recursos tindrà dificultat per accedir-hi.
Aquest ajut tampoc garanteix que les ajudes arribin a qui més ho necessita. Sinó, el
contrari qui tindrà més facilitats per accedir són aquells que tinguin més recursos
millors, més coneixement tecnològic i més facilitat per utilitzar una aplicació. En tercer
lloc estem fomentant consums que potser no són els desitjables. Aquí no es discrimina
quin tipus de consum i per tant, estem donant ajudes a la compra de tabac, alcohol o
articles de luxe i d'altres articles que segurament no són de primera necessitat. En
aquest sentit, no ens a sembla oportú donar ajudes amb diner públic per finançar
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indiscriminadament qualsevol tipus de consum. Segurament també beneficiaran a
molts consumidors que potser no s'ha vist afectats pel tema COVID. Gent que ha
continuat treballant amb normalitat i aprofitaran aquest ajut per poder fer algunes
compres a lowcost. Preferim ajudes directes allà on calgui. A qui les necessiti, tant
siguin comerços que realment hagin vist disminuïda de manera important la seva
activitat en motiu del confinament. I també ajudes al consum a aquelles persones que
ho necessiten com per exemple amb targetes moneder. És a dir, accions que vagin
directament dirigides a un consum molt concret, de primera necessitat, de proximitat i
que es puguin comprar en botigues petites de la ciutat. Hi ha infinitat de maneres de
potenciar el comerç i aquesta no ens a sembla que sigui la més correcta. En el conveni
hi ha un apartat que parla de Protecció de Dades i que això va reflectit en un annex
que no hem vist. Ens agradaria veure aquest annex perquè ens preocupa una mica el
tema de protecció de dades perquè el conveni diu que totes les dades dels
consumidors es passarà a l’Ajuntament i ens agradaria veure com queda garantida.
Intervé la Sra. Suescun. És una bona proposta. Una proposta d'inici que s'entén que
té millores i camp per córrer. Però, en tot cas amb la situació en què ens trobem ara
interessa fidelitzar la gent en el comerç d'Olot i donar primeres oportunitats. Per altra
banda, dir que qualsevol tipus d'ajuda no pot arriba a tothom. Sempre hi haurà alguna
part de persones que per motius que a vegades se'ns escapen de les mans no podran
assumir i ser beneficiosos d'una ajuda. I aquí entren tots els tipus de col·lectius. Per
tant, des d'aquest punt de vista entenem que és una bona proposta. En tot cas, com a
qualsevol proposta o projecte d'inici s'ha de ser resilient i s'ha d'estar obert sempre a
millores. En tot cas és una proposta que intenta ajudar el comerç d'Olot i si pot arribar
a més millor.
Intervé el Sr. Vayreda. És una proposta que no és possible estendre-la a la comarca
perquè nosaltres legalment només podem ajudar i donar diners a establiments de la
ciutat i a persones de la ciutat. Sí, que hem enviat una carta a tots els alcaldes de la
comarca explicant la nostra proposta per si ells, des de la comarca volen fer una
iniciativa semblant, però cadascú en el seu àmbit. També s’han enviat més de 600
cartes a establiments de la ciutat per informar-los d’aquesta campanya. Tenim una
persona dedicada a aquest tema i que està fent comercialització de l’apliació, anant a
visitar a restaurants, bars i comerços perquè s’hi puguin afegir. També estem intentant
millorar tota la difusió a través de xarxes socials. Per tant, l'objectiu és com més
establiments tinguem molt millor. Per altra banda, entenem que avui en dia gairebé
tothom té mòbil i sinó tothom té algun familiar que el pot ajudar. És més, actualment
per qualsevol activitat es necessita fer-ho a través de les tecnologies de la Informació i
la comunicació. Sinó, tenim l'oficina de reactivació que els pot ajudar i també poden
fer-ho els gremis. Aquest tipus de campanyes que des d'un punt de vista conceptual
s'han fet en molts municipis de Catalunya, en totes s'ha utilitzat la tecnologia. Per part
dels establiments, no els cal instal·lar cap tecnologia i per tant en aquest sentit no ens
sembla cap discriminació. Tinc la sensació Sr. Mir que ho entenen com una ajuda
social i no ho és. Això és una ajuda per reactivar l'activitat econòmica dels restaurants,
comerços i els serveis a la ciutat. Si fos una ajuda social això es vehicula a través de
les ajudes socials del Consorci d'Acció Social per necessitats bàsiques. És una ajuda
per reactivar tot el comerç. Tant el gran com el petit. És una ajuda que ens permetrà
multiplicar per dos els ingressos i que per tant sempre serà molt més efectiva que una
ajuda directa. A més, es proposa a partir de les converses de tots aquests grups i
d'aquests gremis, no és només un invent que tinguem ara nosaltres sinó que l'hem
construït molt amb ells. És un aplicació que ja està funcionant i que ha de continuar i
ara li farem aquesta injecció puntual amb aquesta campanya. Això vol acabar sent ser
una moneda local de dinamització del comerç local i per tant continuarà. Tant
nosaltres, com molts gremis hi tenen moltes esperances posades.
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Intervé el Sr. Mir. Entenc que no és una ajuda social, però pensem que l'Ajuntament
no pot donar diner públic en ajudes a ciutadans que no les necessiten. S’ha de ser
molt curós a l'hora de donar diner públic en ajudes a qui realment fa falta, i en aquest
cas les ajudes arribaran a ciutadans i ciutadanes en la seva majoria que no tenen cap
necessitat de tenir aquestes ajudes per consumir. Ens a semblaria millor lligar
aquestes ajudes a gent que ho necessiti. Una cosa no treu l'altra.
Intervé el Sr. Vayreda. Això no és així, els diners no van a la gent que no ho necessita,
van als comerços i restaurants. La gent no es quedarà els diners, se'ls ha de gastar en
l'aplicació, en restaurants, comerços, perruqueries, etc. Per tant van a les activitats
econòmiques perquè és una campanya per ajudar a l’activitat econòmica.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC), 3 vots en
contra (3 PSC) i 2 abstencions (2CUP).
11.1. - APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DEL FESTIVAL SISMÒGRAF 2021
Núm. de referència : X2021009973
Núm. expedient: IG112021000004

Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats del Festival
Sismògraf 2021.
Vist que amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic
corresponent.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, com es detalla a l’informe adjunt.
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el regidor de Cultura de
l’Ajuntament d’Olot proposa al ple de la corporació, l’adopció dels següents acords:
Primer.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als
espectacles del Festival Sismògraf 2021:
A
DATA

HORA

DIJOUS 8
DISSABTE 10
DIVENDRES
/DISSABTE 10
DIVENDRES
/DISSABTE 10
DISSABTE 17
DIVENDRES
16/DISSABTE 17
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LLOC

19,00H

ESPAI BARBERÍ

19,30H

TEATRE PRINCIPAL

21,00H

LA CARBONERA

18,30H

SALA TORIN

COMPANYIA

MAGI SERRA
COLECTIVO
LAMAJARA

ESPECTACLE
PELÍCULA
BROTS
TRANSHUMANS
IGNIA

PREU

SA

PRO

3

3

3

15/12/8

10/8/4

5

10

7

5

10

7

5

15/12/8

10/8/4

5

6

3

3

9
9
20,30H
TEATRE PRINCIPAL
19,00H;
21H;
17,00h I
19H
SALA TORIN

ANTES COLLADO
CRISÀLIDA
QUIM GIRON I MOON
RIBAS
FENOMEN
JOAN CATALA

5100

XAVI BOBES

CORPUS

PRÁCTICAS DE
LO INVISIBLE
Y PERDÍ MI
CENTRO
SIEMPRE,
SIEMPRE

DIJOUS 22

19:30H

ESCENARI TEATRE

LA SÚBITA

DISSABTE 24

20,30H

TORIN

LABORATORIA

DISSABTE 24

19,00H

DISSABTE 24

17,00H

SALA TORIN
ON LINE I
D'ASSAIG
TEATRE

17,00H

ESCENARI TEATRE

LA SALA & COM

AS I COLLAPSE
CIUTAT
D'OMBRES

19,30H

TEATRE PRINCIPAL

BARO D'EVEL

LÀ

DIUMENGE 25
DIJOUS
29
DIVENDRES 30

NYAM NYAM
SALA RECOIL
DEL PERFORMANCE
GROUP

6

3

3

10

5

3

10

5

3

3

3

3

7

6

6

25/20/15 20/15/10

15/10

I

•
•

S.A = Club de fidelitat Societat Anònima
PRO= Professionals inscrits al Festival

Segon.- Publicar tots aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Ens abstindrem fins que no tinguem la tarificació social
progressiva. En aquest cas, però aprofito per demanar que en la pròxima coordinació
de grups, si és possible o la següent, introduïm de nou el tema de la tarificació social i
recuperar la proposta que es va fer ara fa un parell d’anys, per tal de posar de nou
aquest tema sobre la taula.
Intervé el Sr. Alcalde. Per part del nostre grup no hi ha cap problema en tornar a parlar
d’aquest tema.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 PSC) i 2
abstencions (2 CUP).
12.1. - APROVACIÓ DIVERSOS PREUS PÚBLICS ÀREA D'ESPORTS 2021
Núm. de referència : X2021009918
Núm. expedient: IG112021000002

Vist l'expedient administratiu i antecedents corresponents, el director tècnic
de l’Àrea d’Esports i Lleure, proposa al Ple municipal l'adopció dels següents
acords:
Primer.Aprovar el preu públic que a continuació es detalla, corresponent
a l’abonament general als IEMs:
Modalitat
Matrícula per la utilització de les pistes i/o espais esportius de les
IEM i activitats de l’àrea d’esports i lleure
* Aquesta matrícula s’haurà de tramitar per a totes les noves altes
d’abonat o per aquells que no hagin tramitat o renovat cap servei de
l’àrea d’esports i lleure fins passats 2 anys després de la baixa de la
finalització de l’últim servei contra ctat.

Mod ACTS_DP06

Preu
20,00€

Segon.Aprovar els preus públics que a continuació es detallen,
corresponents a la utilització dels camps grans (Futbol 11, Rugbi i Estadi
d’Atletisme):
Modalitat
Gimnàs. Entrada puntual de 14 a 60 anys
*Accés pista, gimnàs i vestidors (horari limitat en una jornada)

Gimnàs. Entrada puntual persones <14 anys> 60 anys i
esportistes federats
*Accés pista, gimnàs i vestidors (horari limitat en una jornada)

Gimnàs. Abonament trimestral de 14 a 60 anys
Gimnàs. Abonament trimestral persones <14 anys >60
anys i esportistes federats
Gimnàs. Abonament anual de 14 a 60 anys
Gimnàs. Abonament anual persones <14 anys> 60 anys
i esportistes federats
Lloguer armariet anual
Camps i pista. Federats. Equip/hora
Entitats federades en competició regular. Equip/hora
Entitats federades sense competició regular. Equip/hora
Partits/ competicions oficials entitats federades
Act. Esportives extra. NO oficials. Entitats federades
Escoles
Centres d’ensenyament locals en horari escolar.
Activitats esportives
Lleure
Entrenaments/partits horari regular ABONATS
Entrenaments7partits puntuals NO ABONATS
Abonament SALUT. Només estadi atletisme (pistes +
vestuari) any
Activitats NO esportives
Totes les activitats. *increment del 100% si hi ha entrada

Preu
4,25€
2,10€
45,00€
22,50€
137,00€
68,50€
16,00€
Local
2,14€
22,00€
0,00€
22,00€

Fora
44,00€
60,00€
44,00€
60,00€
0,00€

0,00€
22,00€
44,00€

44,00€
80,00€
24,00€

12,00€

pagament

60,00€

Personal
Tot el personal de suport fora del seu horari

30,00€

100,00€
30,00€

Tercer.Aprovar els preus públics que a continuació es detallen,
corresponents a la utilització dels pavellons i el poliesportiu:
Pavellons i poliesportiu
Entrada puntual de 14 a 60 anys
Entrada puntal persones <14 anys> 60 anys i esportistes federats
Abonament anual de 14 a 60 anys
Abonament anual persones <14 anys >60 anys i esportistes federats
Lloguer armariet anual
Lloguer espais esportius
Entrenaments entitats federades locals en competició regular
Entrenaments entitats esportives locals sense competició
Utilització camp de bàdminton entitats esportives locals sense competició
Partits i competicions oficials d’entitats federades locals
Centres d’ensenyament locals en horari escolar
Entrenaments i partits per part d’entitats no esportives i grups de lleure
locals

Mod ACTS_DP06

Preu
4,25€
2,10€
78,00€
39,00€
16,00€
Preu hora
2,14€
11,00€
4,00€
0,00€
0,00€
22,00€

Utilització camp de bàdminton grups de lleure locals
Activitats esportives extraordinàries, exhibicions, tornejos, etc., per part
d’entitats federades locals
Resta de situacions no estipulades en les files anteriors
Lloguer espais esportius fora de l’horari habitual
Personal de suport a consergeria, manteniment, neteja, etc.

8,00€
22,00€
36,00€
Preu persona
i hora
28,00€

Condicions:
* Els abonaments és imprescindible abonar-los a través del banc. L’Àrea d’Esports els cobrarà a principis
de temporada.
* Per adquirir qualsevol abonament és necessari disposar del carnet d’abonat a les IEMs.
* Els descomptes per esportistes federats només s’aplicaran a aquells esportistes federats residents a la
ciutat d’Olot o inscrits en alguna entitat esportiva del municipi.
* Els preus dels abonaments anuals van de l’1 de gener al 31 de desembre. En cas que s’adquireixin amb
posterioritat a l’1 de gener, el preu serà el proporcional al temps del qual se’n podrà fer ús.
* Els menors de 14 anys hauran d’anar acompanyats d’una persona que se’n farà responsable.
* Les persones de 14 a 17 anys necessitaran una autorització firmada pel seu pare, mare o tutor legal per
poder accedir al gimnàs i al rocòdrom.
* Qualsevol esportista d’una entitat, sigui federada o no, amb competició regular o no, i els grups de lleure
que utilitzen les IEMs de forma periòdica, han d’abonar-se a les IEMs.
* Per a la resta de situacions no estipulades, el cap de l’Àrea d’Esports realitzarà un estudi de costos.

Quart.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents
a la utilització de la piscina municipal:
Entrades individuals
Entrada puntual sènior
Entrada puntual menor 4 anys
Entrada puntual menor 14 anys júnior
Entrada puntual major 60 anys adult
Entrada puntual grups
Entrada puntual de 18:00 a 20:00 sènior
Entrada puntual de 18:00 a 20:00 júnior
Entrada puntual de 18:00 a 20:00 adult
Abonaments
Abonament Temporada sènior
Abonament Temporada júnior
Abonament Temporada adult

Normal
4,90€
0,00€
2,50€
2,50€
1,65€
3,00€
1,50€
1,50€

1a
per.
73,00€
37,00€
37,00€

Descompte
2,50€
0,00€
No
No
No
1,50€
No
No

Carnet
No
No
No
No
No
No
No
No

2a per.

Descompte

Carnet

53,00€
No
27,00€

50%
No
No

Sí
Sí
Sí

* El 50% de descompte s’aplica a persones
jubilades, pensionistes, aturades, famílies
nombroses o monoparentals i a persones
amb disminució a partir d’un 33%.

Paks
Sènior
Júnior
Adult

Pack 10
41,00€
20,00€
20,00€

Pack 20
54,00€
27,00€
27,00€

Cinquè.- Aprovar els preus públics que a
corresponents a les activitats de baixa intensitat:
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Descompte
No
No
No

continuació

es

Carnet
No
No
No
detallen,

Q UOTA GENERAL
IOGA
GIMNÀSTICA
MANTENIMENT
NATACIÓ I GIMNÀSTICA
A L’AIGUA

1 sessió setmanal
Quota única curs: 102€
Quota trimestral: 35€
Quota única curs: 66€
Quota trimestral: 23€
-

2 sessions setmanals
Quota única curs: 204€
Quota trimestral: 70€
Quota única curs: 132€
Quota trimestral: 46€
240€

Q UOTA SALUT : només persones nascudes l’any 1961 o anteriors i persones
amb alguna discapacitat a partir d’un 33%
IOGA
GIMNÀSTICA
MANTENIMENT
NATACIÓ I GIMNÀSTICA
AIGUA

1 sessió setmanal
Quota única curs: 51€
Quota única curs: 33€

2 sessions setmanals
Quota única curs: 102€
Quota única curs: 66€

-

118€

Sisè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents
a les activitats de mitjana i alta intensitat.

QUOTA
ÚNICA CURS
QUOTA
TRIMESTRAL

1
sessió
setmanal
133€

2
sessions
setmanals
210€

3
sessions
setmanals
282€

46€

75€

100€

Sessió extra
+
10€
trimestrals
per
sessió
extra a partir
de 3 sessions
setmanals

Setè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents
a la Setmana Santa esportiva: 38€ la setmana, amb un 10% de des compte per
a famílies nombroses o monoparentals i un 5% de descompte per disposar del
carnet de les IEMs.
Vuitè.- Aprovar els preus públics que a continuació es detallen, corresponents
a l’Estiu Riu:
C ASALS AQUÀTICS
Setmanes
Preu
Setmanes
Preu

1
45€
6
221€

2
83€
7
256€

C ASALS ESPORTIUS
-
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Voleibol: 49€/setmana
Zumba: 49€/ setmana
Patinatge: 49€/ setmana
Hoquei: 49€/ setmana

4
118€
8
290€

4
153€
9
324€

5
187€
10
358€

C URSETS NATACIÓ
- Nadons (3 mesos a 2 anys): 37€/ 2 dies
- Infantil I i II (nascuts del 2015 al 2018): 37€/ 2 dies i 51€/ 3 dies
- Infantil III i IV (nascuts del 2010 al 2014): 37€/ 2 dies i 51€/ 3 dies
Novè.- Publicar tots aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa
reguladora.

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 PSC) i 2
abstencions (2 CUP).
13.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS, MÚSICA I ARTS ESCÈNIQUES 2N
TRIMESTRE 2021
Núm. de referència : X2021010643
Núm. expedient: IG112021000005

Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats d’arts
escèniques i música del segon trimestre de 2021 (Abril-Juny)
Vist que amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic
corresponent.
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, com es detalla a l’informe adjunt.
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics
aprovada per l’Ajuntament.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als
espectacles d’arts escèniques de la Temporada Abril-Juny 2021.
A

OLOTCultura
ESCÈNIQUES
DIA

HORA

7/05 19,30
16/05 19,00
21/05 19,30

/

ARTS

ESPECTACLE COMPANYIA
DE
QUE
PARLEM
MENTRE NO
PARLEM
DE
TOTA
AQUESTA
MERDA
LA CALÒRICA
L'ABISME
KIWI TEATRE
LA CABRA, O
QUI
ÉS FOCUS
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PREUS

SA

22/18/12/8

16/12/6/4

12,00 €
22/18/12/8

NO
16/12/6/4

VARIS

O.C

20/16/10/6

5,00 €

NO
20/16/10/6

ALTRES

>
25
NO ANYS 8€
5,00 €

APROPA COL·LECTIUS

3,00 €

50%

NO

NO

3,00 €

50%

SYLVIA?
AROUND THE BRODAS
23/05 17,00H WORLD
BROS
CARLA
3/06 19,30
TOUR
FARRENY
MENTIR
LO
10/06 19,30H MINIMO
ALTA GAMA
MADAME
17/06 19,30
FIL
GAÜC

•
•
•
•

12,00 €

7,00 €

10,00 €

7,00 €

10,00 €

7,00 €

10,00 €

7,00 €

NO
9,00
€
9,00
€
9,00
€

>
12
5,00 € ANYS 8€

3,00 €

50%

5,00 €

3,00 €

50%

5,00 €

3,00 €

50%

5,00 €

3,00 €

50%

S.A = Club de fidelitat Societat Anònima
VARIS = Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC
O.C = Treballadors Olot Cultura
APROPA: Apropa Cultura

Segon.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als
espectacles de música de la Temporada Abril-Juny 2021.
OLOT CULTURA /MÚSICA
Data

Hora

Formació

08/05/21

20:00 CMS Trio

15/05/21

20:00 Buhos

22/05/21

Preus

Anticipades

12,00 €

10,00 €

18/15/10/7

15/12/7/5

20:00 Kebyard
Ensemble

8,00 €

19/06/21

22:30 Clara Peya

20/06/21

17:30 Aupa Strings
•
•
•
•

S.A.

O.C.

Apropa

7,00 €

5,00 €

3,00 €

6,00 €

5,00 €

5,00 €

3,00 €

7,00 €

5,00 €

2,00 €

5,00 €

3,00 €

8,00 €

6,00 €

5,00 €

5,00 €

3,00 €

S.A = Club de fidelitat Societat Anònima
VARIS = Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC
O.C = Treballadors Olot Cultura
APROPA: Apropa Cultura

Tercer.- Publicar tots aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora.

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 PSC) i 2
abstencions (2 CUP).
14.1. - APROVACIÓ INICIAL DE L’ACORD D’IMPOSICIÓ/ORDENACIÓ DE CEM
PER LES OBRES D’ “URBANITZACIÓ CARRER COMTES DE BESALÚ"
Núm. de referència : X2021011718
Núm. expedient: CE012021000001

L’Ajuntament ha previst la realització de les obres d’”urbanització del carrer
Comtes de Besalú” a finançar parcialment mitjançant contribucions especials de
millores. El pressupost, assignat segons projecte, té caràcter merament
preventiu i si el cost efectiu fos major o més petit que el previst es rectificaria l’
import de les quotes corresponents, tal com disposa l’article 31.3 del RD
Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de
les Hisendes Locals.
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El Projecte “Urbanització del carrer Comtes de Besalú” ha estat aprovat definitivament
per la Junta de Govern de data 18 de març de 2021.
El pressupost total de l’obra segons l’ esmentat projecte importa 162.738,73 euros
(IVA inclòs).
Aquesta obra afecta a dos àmbits urbanístics diferents:
a)-Sòl urbà consolidat amb edificacions, que li manca la urbanització (que serà
objecte de contribucions especials de millores)
b)-Àmbit del PAU 03.06 (que serà objecte de quotes urbanístiques)
I el seu import es repartirà entre ells.
Es detallen els dos àmbits urbanístics en plànols que consten a l’expedient.
Atesa la competència municipal de les obres, l’Ajuntament té la potestat d’exigir
contribucions especials de millores fins el 90% del cost suportat de l’obra.
Atesos els informes que consten a l’expedient i atenent al que disposen els articles 15
a 17 i del 28 al 37, del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text Refós de
la Llei Reguladora de les Hisendes locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa de Serveis Generals , proposa al Ple l’adopció dels següents
acords:

1.

Assignar com a cost d’ execució de les obres imputable a l’ àmbit a)-Sòl urbà
consolidat amb edificacions, que li manca la urbanització, la quantitat de 62.069,12
euros (iva inclòs). La resta, 100.669,61 (iva inclòs), correspon a l’ àmbit del PAU
03.06.
Aquesta distribució està especificada i justificada a l’ informe emès per l’ Enginyer
municipal que consta a l’expedient.

2.

Imposar contribucions especials de millores per l’obra “URBANITZACIÓ DEL
CARRER COMTES DE BESALÚ” a les finques colindants amb l’àmbit sòl urbà
consolidat amb edificacions.

3.

Ordenar contribucions especials per a aquestes obres d’ acord a les dades
següents:
Cost projectes
Cost direcció obra
Cost execució obra
COST TOTAL DE L’OBRA

COST de L’OBRA
62.069,12.-€
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SUBVENCIÓ
O AJUDES (1)
0

0,00€
0,00€
62.069,12€
62.069,12€

COST SUPORTAT PER
L’AJUNTAMENT
62.069,12.-€

% CEM (2)
(base imposable)
90%

Import C.E.M.
55.862,21.-€

(1) Subvencions de persones o entitats públiques o privades no subjectes
passius de l’obra.
(2) Atenent a la naturalesa específica de l’obra i a la ponderació de l’ interès
públic i privat. El percentatge fixat està degudament justificat dins de
l’expedient, amb l’informe emès per l’enginyer municipal.
El pressupost té caràcter merament preventiu i si el cost efectiu fos major o
menor que el previst es farà la corresponent regularització amb la liquidació
definitiva, una vegada feta la corresponent liquidació de les obres.
4.

Aquest 90% es repartirà a totes les persones públiques o privades, físiques o
jurídiques titulars de les finques detallades en el punt 2.

5.

En relació al mòdul de repartiment, s’aplicarà el metre lineal de colindància de les
finques que limiten amb l’àmbit de l’obra.
La justificació de l’elecció d’aquest mòdul consta dins l’expedient, a l’informe emès
per l’enginyer Municipal.
El total de metres lineals computables es desglossen en :
-

ml computables de totes les parcel·les : 74,13 ml

El preu unitari per metre lineal computable és de 753,570889 euros
6.

Serà d’aplicació l’Ordenança general de contribucions especials de millores
actualment vigent.

7.

La quantitat a repartir en concepte de contribucions especials, es repartirà entre
totes les finques beneficiades per les obres (públiques i privades). S’inclou al
present acord d’imposició/ordenació la corresponent relació de subjectes passius
beneficiats amb els imports a satisfer,

8.

D’acord al que disposen els articles 36 i 37 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març
que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, els
propietaris o titulars afectats per les obres en qüestió, podran constituir-se en
associació administrativa de contribuents i promoure la seva realització,
comprometent-se a sufragar la part que correspon aportar a l’entitat local, quan la
seva situació no li permeti, a part de l’aportació que els correspon a ells.
Aquesta constitució haurà de fer-se en el període d’exposició al públic del
present document d’ordenació de contribucions especials i caldrà que l’acord sigui
pres per la majoria absoluta dels afectats, sempre que representin almenys dos
terços de les quotes que hagin de satisfer-se.

9.

D’acord amb l’article 17.2 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març que aprovà el text
Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes locals, el present acord s’exposarà al
taulell d’anuncis de l’Ajuntament d’Olot i al Butlletí Oficial de la Província de Girona
durant trenta dies, dins dels quals els interessats podran examinar l’expedient i la
documentació, i presentar les reclamacions que estimin oportunes. Així mateix, es
procedirà a la publicació de l’anunci d’exposició en un dels diaris de major difusió
de la província.

Mod ACTS_DP06

10.

Un cop transcorregut el termini de 30 dies hàbils, l’ Ajuntament adoptarà l’ acord d’
imposició i ordenació definitius, resolent les reclamacions que s’ haguessin
presentat. En el cas que no se n’ haguessin presentat s’ entendrà definitivament
adoptat l’ acord, fins aleshores provisional, sense necessitat d’ acord de ple.
En tot cas l’ acord definitiu, o en el seu cas el provisional elevat automàticament a
aquesta categoria i el text íntegre de l’ acord haurà de ser publicat al BOP de la
província de Girona, sense que entrin en vigor fins que no s’ hagi fet aquesta
publicació.

11.

Amb posterioritat a la publicació al BOP de l’ acord definitiu es procedirà a la
notificació individualitzada de les quotes a cada un dels propietaris. La realització
d’ aquest tràmit de manera indispensable ha de ser abans de l’ inici de les obres.
Contra aquesta notificació individual de quota a cada propietari, de
conformitat amb el que disposa l’article 34.4 del RD Legislatiu 2/2004 de 5 de març
que aprovà el text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, els
interessats podran formular el corresponent recurs dins del termini màxim de 30
dies a partir de la data de la notificació, previ el contenciós administratiu.
12.

13.

L’ inici de les obres es comunicarà oportunament.

L’ import de les obres s’haurà d’ingressar d’acord als següents terminis:
1/4 després de l’inici de les obres . . . (estimació: juliol 2021)
1/4 als tres mesos . . . . . . . . . . . . . (estimació: octubre 2021)
1/4 als sis mesos . . . . . . . . . . . . . . . (estimació: gener 2022)
1/4 als nou mesos
. . . . . . . . . . . . . (estimació: abril 2022)

14.

Per efectuar l’ingrés del deute els rebuts es carregaran en un compte d’entitat
financera en cada un dels venciments.
En cas que els serveis de recaptació no disposin d’aquest compte o que el
vulgueu canviar, caldrà que s’ompli el document de domiciliació a les Oficines
d’Atenció al Ciutadà.

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Pel que fa al segon àmbit de l’obra, que parla de quotes
urbanístiques ho pagarà l’Ajuntament o els veïns?
Respon la Sra. Torras. En aquesta part l’Ajuntament no hi fa cap aportació. Aquestes
quotes urbanístiques van totes a càrrec dels veïns.
Intervé el Sr. Guix. Celebrem que portem aquest tema al ple, perquè justament això és
el que ha de fer l'Ajuntament, acabar de consolidar bé la ciutat. Això és una bona
notícia però també n'hi ha d'altres a la ciutat i animem al regidor d'Urbanisme i també,
a vostè com a alcalde per tirar endavant alguns d'aquests carrers com: el C.de Santa
Sabina, el Carles III, el c. Vaqueta, etc. Per tant, hi ha racons de la ciutat que encara
s’han d’acabar de consolidar i és una assignatura pendent que tenim i hem de mirar de
tirar endavant.
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
15.1. - APROVAR LA MASSA SALARIAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT DE L’ANY
2020
Núm. de referència : X2021011482
Núm. expedient: RH132021000043

Atès l’informe de l’interventor de data 18 de març de 2021, on exposa que una vegada
revisada la liquidació del capítol 1 de despeses (retribucions al personal), a 31 de
desembre de 2020, l’import de les obligacions reconegudes netes que conformen la
massa salarial de la Corporació: Ajuntament, IMEJO, IMCO i IMELLO, en aquesta
data, és de: 8.952.573,02 euros (inclou les retribucions al personal funcionari i les
retribucions al personal laboral). Pel que fa a l’empresa municipal “GUOSA” la seva
massa salarial a 31 de desembre de 2020 ha estat de: 124.448,35 euros. Aquest
import incorpora els conceptes retributius amb caràcter estable i, tanmateix, les
aplicacions pressupostàries que tenen a veure amb les contractacions de caràcter
temporal que es van repetint al llarg dels anys. Han estat excloses del càlcul de la
massa salarial: les retribucions als òrgan de govern, les retribucions al personal
eventual, l’import de les hores extraordinàries i els retens, els programes del “Servei
d’Ocupació de Catalunya”, les quotes a liquidar de la seguretat social a càrrec de
l’empresa i els imports pagats a títol personal per circumstàncies familiars.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Únic.- Aprovar la massa salarial de l’any 2020 de l’Ajuntament d’Olot per un import de
8.952.573,02 € i de l’empresa municipal GUOSA per un import de 124.448,35 euros,
segons informe adjunt emès per la intervenció municipal,
als efectes que
correspongui.
Presenta la proposta la Sra. Francès i n’explica el contingut.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
16.1. - PROPOSANT ADOPTAR ACORD RELATIU A LA VERIFICACIÓ DEL TEXT
REFÓS DE LA MODIFICACIÓ DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL A L’ILLA INDUSTRIAL DEL PLA DE BAIX
Núm. de referència : X2020031154
Núm. expedient: UPL12020000009

Vist que el Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió ordinària celebrada el dia 21 de gener
de 2021 la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a l’àmbit del
polígon industrial del Pla de Baix, redactada **** en data setembre de 2020.
Vist que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 15 de març de
2021, va suspendre la resolució definitiva fins que mitjançant un text refós verificat pel
Ple de l’Ajuntament d’Olot s’esmenessin els aspectes assenyalats a la part valorativa
de l’acord de la Comissió.
Vist el text refós de la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal a
l’àmbit del polígon industrial del Pla de Baix, redactat per **** en data març de 2021.
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Vist l’informe emès pel lletrat d’urbanisme en data 22 de març de 2021, que s’adjunta a
l’expedient, conforme al qual informa favorablement la verificació del text refós que
conté la correcció dels aspectes relacionats amb la correcció dels plànols d’informació
i d’ordenació abastant la totalitat de l‘àmbit objecte de la modificació, aportant la fitxa
del nou àmbit del polígon 13.02, reestructuració de la distribució de la normativa
reguladora i correcció de determinats grafismes, de tipus tècnic.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
ACORDS:
PRIMER.- VERIFICAR el text refós de la modificació puntual del POUM 53 – Pla
d’ordenació urbanística municipal a l’illa industrial del Pla de Baix, redactat per **** en
data març de 2021, en el qual s’esmenen els aspectes assenyalats a la part valorativa
de l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona, en sessió de 15 de març
de 2021.
SEGON.- TRAMETRE el text refós de la modificació puntual del POUM 53 – Pla
d’ordenació urbanística municipal a l’illa industrial del Pla de Baix, redactat per **** en
data març de 2021 al Servei Territorial d’Urbanisme de Girona del Departament de
Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya per a la seva aprovació, si
procedeix.
TERCER.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
QUART.- FACULTAR a l’Alcaldia-Presidència per a l’adopció dels acords necessaris
per a la implementació del present acord.

Intervé el Sr. Güell. Aquesta modificació fa alterar la superfície sobre la qual actuava
el Polígon d'Actuació 13.02 i en crear un altre Polígon d'Actuació que és el 13.03. Treu
dues parcel·les d'aquest polígon sedent i se'n van a un nou polígon que és l’absorbent
d’aquestes altres dues parcel·les. Per tant, el que fem és transferir edificabilitat d’un
polígon d'actuació a un nou polígon d'actuació de nova creació. Això és el que ja va
aprovar en el seu moment el plenari però la Comissió Territorial d’Urbanisme ha
considerat que calia grafiar d'una manera molt més precisa de quina manera es veuen
alterats tant el Polígon d'Actuació 13.2 i 13.3. Això queda absolutament esmenat en
aquest text verificat que portem a la consideració del plenari.
Un altre aspecte que se'ns demana és que de les dues parcel·les que s'incorporen en
aquest polígon d'actuació de nova creació el 13.3 deixen de tenir la consideració de
sòl industrial perquè el sostre edificable es trasllada a una altra parcel·la del polígon. I
aleshores aquestes dues parcel·les passen a formar part del sistema de vialitat. Una
part que serà pública i una part que serà privada. En la nostra proposta això no havia
quedat grafiat en els plànols perquè ho vàrem obviar, tot i que sí que estava detallat
en el text. Aquest text verificat és el que un cop aprovat i amb el vistiplau de la
Comissió Territorial d'Urbanisme es el que després ens permetrà elaborar els projectes
de reparcel·lació tant d'un polígon com d'un altre. Per tant, l'Ajuntament d'Olot podrà
percebre tots els beneficis derivats d'aquesta operació urbanística. Tal com marca la
llei, ens corresponen 15% de l'aprofitament mig del preu que l'Ajuntament ha de
percebre per la transferència d'edificabilitat de la parcel·la que és de la seva propietat
a la nova parcel·la. Com també el 15% de l'aprofitament mig del nou sistema que s'ha
creat en zona privada de vialitat.
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Intervé la Sra. Roca. A la part de la zona de parcel·la pública i part privada hi anirà un
pàrquing. Es diferenciarà les places que siguin públiques de les privades o tot seran
aparcaments per accés públic lliure? Al barrejar pública i privat, hi haurà una revisió
d’aquest acord en tel temps perquè no quedi en el oblit? Per altra banda, els caps de
setmana el pàrquing podrà ser utilitzat per la gent que utilitza la zona esportiva del
Morrot, així com també entre setmana perquè els pares puguin acompanyar la
mainada a fer esport. Però els diumenges l’escorxador ja treballa i si es dona el cas
que coincideix amb un partit, el pàrquing estarà ple i no es podrà utilitzar. Entre
setmana, també es poden trobar que les empreses d’aquest polígon que treballen fent
torns i per tant, també estarà ple. En aquests casos, doncs es preveu que en aquestes
hores s’alliberin espais perquè els pares hi pugin accedir?
Intervé el Sr. Guix. Votarem a favor d’aquesta proposta de modificació perquè
justament el que cal és facilitar les coses a les empreses. Per tant, les empreses a
vegades amb aquesta nova dimensió que estan agafant necessiten espais més grans i
com a Ajuntament el que hem de fer és facilitar les coses a les empreses perquè tal
com deia la regidora d'Economia de l'Ajuntament ens va bé per un ingrés com l’ICIO i
perquè això també fomenta el treball de les persones. En tot cas sí que demanem
veure aquest conveni de funcionament del pàrquing privat que tindrà un ús públic en
unes hores determinades.
Intervé el Sr. Quintana. Si tenim la sort que una empresa es posa en aquest polígon i
genera llocs de treball, el que no podem fer és no dotar-los d’un lloc per poder aparcar
el cotxe per accedir al seu lloc de treball, si no els donem uns accessos per poder anar
a peu, amb bicicleta o altres.
Intervé el Sr. Güell. Precisament els aclariments que volia la Comissió Territorial
d’Urbanisme vol d’una manera molt més explicita en el redactat com queda distribuïda
aquestes places d’aparcaments. Aleshores això ha quedat grafiat de manera detallada
en l’actual escriptura de la propietat. Les places que seran propietat de l'Ajuntament
d'Olot i per tant públiques al 100%, ho seran per sempre. Seran les que es
corresponen amb l'actual parcel·la que ja és propietat de l'Ajuntament d'Olot. Les
parcel·les que seran sistema viari de titularitat privada, es corresponen precisament a
les que se sobreposaran a la propietat que actualment també és privada. Ara bé, amb
una condició que aquestes places només en podran disposar de dilluns a divendres,
mentre estigui en funcionament la nova fàbrica que s’està construint, no l’escorxador.
Perquè aquestes places es corresponen amb la necessitat d'aparcament que generarà
el nou sostre edificable que s'ha transferit a en aquest polígon d'actuació. Aleshores,
com que no està vinculat al funcionament de l'escorxador, ens permet els caps de
setmana i festius poder disposar de les places públiques i les places de titularitat
privada a cost zero per part de l'Ajuntament.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 vots en contra (2 CUP).
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17.1. - MOCIÓ DEL JOVENT REPUBLICÀ D’OLOT A FAVOR DEL PLE
RECONEIXEMENT DELS DRETS DE LES PERSONES TRANS I EN SUPORT
D'UNA LLEI TRANS ESTATAL.
Núm. de referència : X2021011246
Núm. expedient: SG022021000007

El fet trans* suposa una condició humana més i forma part de la seva diversitat. Però
les persones trans* han patit i encara pateixen violència estructural i discriminacions
quotidianes, que afecten tots els àmbits de la seva vida i impedeixen el
desenvolupament vital en plenitud: la patologització, la tutela dels seus cossos,
problemes per accedir al mercatlaboral, continuar amb els estudis, gaudir de l'oci o
l'esport, optar a un habitatge digne o, simplement, viure lliures de violències i
agressions. En l'actual marc normatiu, les persones trans* estan permeses, però no
plenament incloses en la societat.
Malgrat els canvis en la societat, actualment les persones trans* són tractades encara
com un problema de salut mental i no com una manifestació més de la diversitat
humana. Històricament diagnosticades amb un Trastorn d’Identitat de Gènere i sense
solució legal, la llei espanyola 03/2007, encara vigent, va permetre el canvi de la
menció de sexe al Registre Civil, però imposant condicions com el requeriment d'un
diagnòstic psiquiàtric de disfòria de gènere o la necessitat de sotmetre's durant dos
anys a tractaments hormonals. Tot i l'avenç limitat que suposa, aquesta llei era ja
insuficient, perquè no incloïa cap mesura per reparar i reduir les greus discriminacions,
no reconeix les identitats no binàries, deixa fora menors i persones migrades i
perpetua la patologització. Fins i tot el Tribunal Constitucional, en sentència 99/2019,
ha reconegut que l'article 1 d'aquesta llei és inconstitucional.
Durant anys els col·lectius i entitats de persones trans* han reivindicat la necessitat, la
urgència, d'avançar legislativament per superar l'obsoleta i desfasada llei 03/2007,
garantir plenament la igualtat i els drets que avui no tenen reconeguts, i fer front al
deute històric de la nostra societat envers les persones trans*.
Gràcies a la seva lluita el govern espanyol es va comprometre a impulsar una Llei
Trans, així com una llei contra la Discriminació de les Persones LGTBI, tal com va
recollir l'acord de coalició entre PSOE i Podemos. Així, fa pocs dies es van donar a
conèixer els esborranys d'aquests dos projectes de llei, preparats des del Ministerio de
Igualdad i fruit del treball i l'esforç especialment del col·lectiu trans* durant els darrers
anys.
El projecte de Llei Trans presentat, que estava previst que anés al Consell de Ministres
durant la primera quinzena de febrer, representa la superació de la llei 03/2007 i del
seu marc patologitzador. Amb l'aprovació d'aquesta llei, llargament reivindicada, les
persones podran decidir sobre els seus propis cossos i la seva pròpia vida sense
dependre de ningú, lliures de tuteles, ja que es basarà en la lliure manifestació i només
serà necessària l'autorització expressa de la persona interessada, sense haver d'estar
condicionat, en cap cas, a informes psiquiàtrics o l'obligació de sotmetre's a cirurgies o
tractaments hormonals de cap tipus.
En els darrers mesos hem vist també, malauradament, com des de certs sectors s'ha
generat un rebuig frontal i violent a qualsevol avenç legislatiu per reconèixer els drets i
garantir la dignitat de les persones trans*. S'ha arribat, inclús, a qüestionar els
consensos existents, fins i tot la mateixa llei 03/2007. Entre les veus més reaccionàries
destaca la de la vicepresidenta primera del govern espanyol, la senyora Carmen
Calvo, que ha arribat a afirmar que aquesta proposta “posa en risc els criteris
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d'identitat de la resta de 47 milions d'espanyols” (sic), mostrant la seva preocupació
per la possibilitat d'escollir el gènere “sense més que la seva voluntat o desig”. Unes
declaracions que contrasten amb la proposta de llei presentada pel mateix PSOE l'any
2017 (amb una ponència posterior al 2019), molt similar a la presentada recentment
pel Ministerio de Igualdad.
Aquest posicionament sorgeix ara, i s'afegeix al d'altres persones i col·lectius que
també neguen la identitat de les persones trans*, que rebutgen que les dones trans
siguin dones i els homes trans siguin homes. Postulats excloents i discursos d'odi
emparats per sectors d'ultradreta. Cal remarcar la violència exercida contra les dones
trans que, amb un discurs que recorda a la xenofòbia aplicada al gènere, són
culpabilitzades de ser origen del masclisme quan en són, sense cap dubte, víctimes.
Cal, en aquest punt, recordar els Principis de Yogyakarta de 2006, sobre l'aplicació de
la legislació internacional dels Drets Humans en relació a l'orientació sexual i la
identitat de gènere, presentats a les Nacions Unides en 2007 per la Comissió
Internacional de Juristes i el Servei Internacional per als Drets Humans, on s'insta als
estats a adoptar totes les mesures legislatives, administratives i de qualsevol índole
necessàries per respectar plenament i reconèixer legalment el dret de cada persona a
determinar la seva identitat de gènere i a viure la seva orientació sexual amb respecte.
També cal fer esment a la Resolució 2048 de 2015, del Consell d'Europa, i a
l'Estratègia de la Comissió Europea presentada al mes de novembre de 2020 per
impulsar la igualtat del col·lectiu LGTBIQ, a més de l'informe de la Comissió Europea
publicat al juny del mateix any sobre els procediments legals de reconeixement de
gènere i el seu impacte en la vida de les persones trans* a la Unió Europea. Aquests
organismes conclouen que l'autodeterminació de gènere és essencial per millorar el
reconeixement de les persones trans*, i que els procediments basats únicament en
l'autodeterminació de gènere, sense tuteles mèdiques, judicials o administratives, per
efectuar el canvi en la documentació i reconèixer la identitat d'aquestes persones, són
els adequats per preservar la dignitat, el respecte a la vida personal i, en definitiva, el
respecte als Drets Humans.
A Catalunya el col·lectiu LGTBI, i les persones trans*, comptem des de fa anys amb la
llei 11/2014, del 10 d'octubre, per a garantir els drets de les lesbianes, gais, bisexuals,
transgèneres i intersexuals, i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. Una
llei impulsada per les entitats, que ha suposat un gran avenç per al reconeixement dels
drets del col·lectiu LGTBI a Catalunya. Aquesta llei posa èmfasi en la
despatologització de les identitats trans*, i posa en valor l'autodeterminació com a eina
que reconeix a les persones trans* com a subjectes de dret, principi que ha adquirit
rang de dret humà fonamental, que forma part dels estàndards europeus i que és
imprescindible per a abordarla discriminació i garantir la igualtat de les persones trans.
La recentment aprovada llei 19/2020, per a la Igualtat de Tracte i No Discriminació,
igualment estableix la tramitació d'una futura llei trans catalana, basada en el dret a
l'autodeterminació de gènere.
Aquestes lleis, com la d'altres comunitats autònomes que compten també amb
legislació LGTBI i/o específica trans*, tenen les limitacions pròpies de les
competències autonòmiques. Tot i que aquestes lleis permetin la modificació del camp
del sexe o gènere i el nom en els documents administratius dependents de
l'administració autonòmica, no permeten la rectificació en els documents estatals, molt
especialment el Document Nacional d'Identitat. Aquesta situació vulnera els drets de
les persones trans*, i genera desprotecció i discriminacions.
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El mateix Tribunal Constitucional, al mes de juliol de 2019, va estimar la qüestió
d'inconstitucionalitat plantejada pel Tribunal Suprem respecte la llei 03/2007, i ho va fer
en un sentit favorable al dret de les persones trans* menors d'edat a veure reconeguda
legalment la seva identitat de gènere. En qualsevol cas, la decisió del Constitucional
posa de manifest, una vegada més, l'insuficient i obsolet marc legislatiu espanyol
pel que fa a la identitat de les persones trans*.

Disposar d'una Llei Trans que reconegui i garanteixi de manera integral i efectiva
no és només necessària, també és una urgència i una obligació que tenim com a
societat de drets. La realitat evidencia que, malgrat els avenços assolits enels
darrers anys, la discriminació estructural que pateixen les persones trans* en les
seves vides, en l'àmbit sanitari, l'educatiu o el laboral, entre d'altres, està lluny
d'erradicar-se. En aquest sentit, les propostes legislatives elaborades pel Ministerio
de Igualdad amb la participació dels col·lectius i entitats trans, suposa un bon punt
de partida per reparar el deute històric que té la societat amb les persones trans*,
poder garantir plenament els seus drets i aconseguir acabar amb les
discriminacions.
Ha arribat el moment de considerar les persones trans* com a subjectes actius en
la formulació de polítiques i disposicions normatives a nivell estatal, que no
patologitzin ni tutelin els seus cossos ni les seves identitats a través de
requeriments i intervencions mèdiques i psiquiàtriques. Cal, igualment, que sigui
reconeguda socialment la diversitat en el gènere que superi el binarisme de
gènere. Finalment, també és urgent la implementació de mesures per aconseguir
la plena igualtat social de les persones trans*, també menors i persones migrades,
particularment en els àmbits laboral, de l'habitatge, educatiu, sanitari i de prevenció
de les violències.
Per tot el que s'ha exposat, el Jovent Republicà d’Olot proposa al ple els següents:
ACORDS:
PRIMER.-Instar al Govern espanyol a iniciar el tràmit i aprovar en aquesta
legislatura una llei estatal basada en el projecte elaborat pel Ministerio de Igualdad
i les entitats trans, per a la igualtat plena de les persones trans, fonamentada en la
despatologització i reconeixement de les identitats trans*, en l'autodeterminació de
la identitat i expressió de gènere i en l'abordatge integral de polítiques per
intervenir en les desigualtats estructurals que encara pateixen les persones trans.
SEGON.-Donar trasllat d'aquests acords a tots els grups del Congrés dels
Diputats, al Ministerio de Igualdad, a la Plataforma Trans Estatal, a l'Observatori
contra l'Homofòbia, les entitats membres del Consell Nacional LGTBI, la Xarxa de
Municipis LGTBI de Catalunya i a la Federació Estatal de Lesbianes, Gais, Trans i
Bisexuals (FELGTB).
Intervé el Sr. Port en representació del Jovent República d’Olot i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. L'objectiu d'aquesta futura llei Trans estatal és fer front a un deute
històric que té la nostra societat amb les persones trans. Ara mateix, el projecte de llei
està enrocat a la taula del Consell de Ministres per unes diferències que hi ha entre
entra partits. Sobretot per uns egos, en aquest cas el de la vicepresidenta del govern
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espanyol la Sra. Carmen Calvo, afirmant que aquesta llei posa en risc la identitat de la
resta de quaranta-set milions dels espanyols.
Volem recordar que aquest esborrany és fruit del treball i esforç dels col·lectius trans.
Es va articular a través de la plataforma mitjançant un Procés Participatiu i un treball
conjunt. La nostra llei catalana sí que és un pas important, però les comunitats
autònomes tenim limitacions. Per més que nosaltres puguem canviar el nom de les
targetes sanitàries en el dni continua figurant un altre, perquè una llei espanyola ho
prohibeix. La llei Trans és una eina necessària i la realitat posa de manifest que hi ha
una discriminació estructural que pateixen les persones Trans, en tots els àmbits.
Sanitari, educatiu, laboral, etc. Per tant, és necessària i és urgent.
Intervé la Sra. Alegre. Nosaltres no podem votar a favor d'aquesta moció que vol fer
passar al PSOE i el PSC com a partits que estan en contra del col·lectiu trans. Hem de
recordar que tots els avanços del col·lectiu LGTBI en què està inclòs el col·lectiu Trans
s'han aconseguit gràcies al Partit Socialista. L’any 2005 amb Llei de Matrimoni
Igualitari, el 2007 amb la llei que permet rectificar la menció del sexe al Registre Civil
per a les persones Trans, el 2021 amb la Llei d'Igualtat de tracte. A nivell català, l'any
2014 Jaume Collboni i Miquel Iceta van tenir un paper determinant a La llei per garantir
els Drets LGTBI i per erradicar l'homofòbia, la bifòbia, transfòbia. No permetrem que
es parli de la primera ministra Sra. Carmen Calvo, com una persona reaccionària i que
la posa al mateix nivell que la ultradreta. Ni la vicepresidenta, ni ningú el Govern
d'Espanya nega la identitat de les persones trans. L'acord de govern entre PSOE i
Unidos Podemos parla d'impulsar una llei LGTBI per prohibir les teràpies de reversió,
garantir els drets del col·lectiu i també d'impulsar una llei Trans per erradicar la
discriminació. Un acord en aquest punt molt general, però el Ministeri d'Igualtat ha
filtrat un esborrany de llei que no ha estat treballat amb altres ministeris com ara
Justícia i Sanitat. El que hi ha sobre la taula és l'esborrany d'igualtat. Quan el que s’ha
d’aprovar pel Consell de Ministres ha de ser el text complet d'Igualtat, Justícia i
Sanitat. Pel feminisme, el sexe és una realitat material observable i el gènere és una
realitat asimètrica de poder que es dona per l'estructura de dominació masculina, el
patriarcat. L'alliberació de les dones arribarà amb l'abolició del gènere, amb la fi dels
rols de gènere i els seus estereotips. L'esborrany de llei confon sexe i gènere al llarg
de tot el text i buida de contingut la paraula sexe. Si aquest és irrellevant a nivell
jurídic, totes les polítiques d'igualtat es tornen també irrellevants. Amb aquest
esborrany, queden compromesos espais i drets que tant ens ha costat guanyar a les
dones. S'allunyen del focus del problema i és que la societat sexista produeix
estereotips i rols que perpetuen la desigualtat. Si qualsevol home portant el registre i
canviar de sexe, vestidors, presons, centres esportius i altres espais poden deixar de
ser llocs segurs per a les dones. S'ha de donar una situació estable de transsexualitat
acreditada per canviar legalment el sexe. Només un sentiment, una expressió i
manifestació de voluntat no pot tenir efectes jurídics. Amb això no estem dient que
sigui necessari un tractament hormonal, ni una cirurgia, ni un informe psicològic, sinó
que és necessària una correcció normativa per garantir una seguretat jurídica. Aquesta
moció barreja temes, diu mitges veritats i fins i tot mentides. Quan parla de la
sentència del Tribunal Constitucional de 2019 i diu que l'article 1 de la llei del 2007 és
inconstitucional. Oblida citar que aquest article número 1 només parla de la exigència
de la majoria d'edat de edat de la persona per poder sol·licitar la rectificació de la
menció del seu sexe en el Registre Civil i complementàriament el seu nom. Si tenen
major maduresa suficient i es troben en una situació estable de transsexualitat podran
sol·licitar aquesta modificació encara que no siguin majors d'edat. La resta de la llei no
és inconstitucional. Per això i perquè pensem que la proposta de llei és poc ambiciosa
que no només s'ha de legislar sobre les persones Trans sinó sobretot el col·lectiu
LGTBI. Perquè ens oposem a la lliure autodeterminació de gènere i perquè no
admetem els tracta a la primera ministra, votarem en contra.
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Intervé la Sra. Barnadas. Partim del punt que tots els col·lectius haurien de tenir tots
els drets preservats, cuidats, respectats i garantits. Però la nostra societat encara no
els preserva, ni els respecte i per tant calen lleis en aquest sentit. Es demostra doncs
que som una societat col·lectivament immadura. Els col·lectius feministes primer, els
col·lectius de lesbianes, gais, bisexuals han tingut el seu respecte i han obtingut la
seva legislació. Però, ara és el moment d'intervenir legalment en aquesta llei per
respectar tots els drets del col·lectiu transsexual. De fet som humans, som persones i
mereixem tenir tots els drets garantits. Per tant, no podem mirar cap a una altra banda
quan els nostres instituts, alguns joves són extremadament cruels amb aquests
col·lectius. I això no és gratuït. Això ve del que es respiren les famílies. D'aquesta
homofòbia, aquesta transfòbia general que molta gent no mostra socialment, però que
sí, dins el seu nucli familiar, en les estones que comparteixen amb els fills transmeten.
Tots coneixem casos i sabem casos de diferents joves que han patit moltíssim
discriminació, de tots els col·lectius. Fins i tot han arribat a perdre la vida per fer-se
insuportable per a ells. No podem mirar cap a una altra banda. Evidentment, cal fer
molta feina des del món de l'educació, però també cal fer molta feina des de les
legislacions. El col·lectiu Trans té moltes dificultats en accions tan simples de la vida
com poden ser per nosaltres trobar feina. O bé, ser acceptats dintre dels seus entorns
habituals. També les dones Trans són víctimes de maltractaments masclistes i
feminicidis, com totes les dones d'aquest país. Per això, és necessària una llei estatal.
Una llei que ara que tenim el govern més progressista possible, ja hauria d'estar fent. I
per tant, jo els hi faria un prec als companys i companyes del PSC-PSOE. I és ben
senzill. Vostès que poden legislin ja.
Intervé la Sra. Muñoz. Les persones que neixen amb uns genitals que els adjudiquen
socialment a un gènere que no és realment el seu, no són una minoria insignificant, ni
són una raresa. De fet són moltes les persones i estan emergint com en el seu
moment ho varen fer amb la homsoexualitat. Ara reclamen ajudes per abordar les
enormes dificultats que els crea la idea científicament obsoleta que cossos i gèneres
han de coincidir obligatòriament. No és així. Cal acceptar-ho amb naturalitat i ajudar
des de les institucions amb lleis i recursos. En l'àmbit internacional, des de l'1
d'octubre del 2019 al setembre del 2020 es van registrar 3.664 atacs transfòbics. Dels
quals 350 van acabar amb la mort de la víctima. Tenint en compte sempre que tots els
delictes d'odi no són registrats. Per combatre aquestes agressions des dels col·lectius
que treballen amb persones transsexuals consideren que és requisit tenir una llei
Trans que garanteixi tots els seus drets. En aquest sentit el Ministeri de igualtat ja ha
elaborat una proposta normativa que té els seus fonaments en legislació que havien
treballat els diversos col·lectius transsexuals d'Espanya. L'any 2007 es va aprovar
l'actual llei que estableix perquè una persona pugui canviar el sexe i el nom en
documents oficials com ara el dni, han de prosseguir amb un informe psicològic en el
qual es determina que té un trastorn d'identitat de gènere. A l'hora que ha de tenir un
seguiment amb un metge i un procés hormonal durant un mínim de dos anys. Aquesta
llei és obsoleta perquè vulnera la dignitat de les persones transsexuals i perquè
comporta que aquestes persones no siguin subjectes de drets, sinó que siguin
objectes de la medicina. De fet, aquesta normativa va en contra de les recomanacions
i exigències d'organismes internacionals com l'ONU i com la Unió Europea que
reclamen que es tractin aquestes persones sense vincular-les a cap trastorn mental.
L’any 2018 l'OMS va eliminar totes les categories relacionades amb trastorns mentals.
El 2014, a Catalunya disposem a Catalunya de la Llei 11/2014 per garantir els drets de
les persones LGTBI. Ara bé aquesta no és específica per al col·lectiu trans. Sinó que
és per a tota la comunitat LGTBI. Però ara és necessària una llei específica que
garanteixi els drets dels transsexuals. Certament la normativa de Catalunya es troba
amb limitacions per poder-se desenvolupar perquè no existeix una d’espanyola que ho
permeti. L'estat espanyol està fent tard en el reconeixement d'aquest dret
d’autodeterminació. Ho recomana la Comissió Europea i altres organismes
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internacionals. Lamentem que el PSOE i els partits de l'extrema dreta estiguin
bloquejant l'aprovació de llei estatal plantejada pel ministeri d'Igualtat. Que reconegui
plenament l’autodeterminació d'aquestes persones i que abordin les necessitats
d'aquests col·lectius de manera integral.
Incloent menors, persones grans,
immigrants i també les persones no binàries. El corrent feminista del PSOE simpatitza
amb qui creu que les persones Trans amenacen la lluita feminista. I això, topa amb la
ideologia de Podemos que dirigeix el Ministeri d'Igualtat. Esperem doncs que el PSOE
i Podemos deixin d'impedir l'evolució de la llei trans. Com ha dit la Sra. Roca. La
societat tenim un deute històric amb les persones Trans. Ha arribat el moment
d'acabar amb les discriminacions que encara avui pateixen. Només serem una
comunitat cohesionada si respectem la diversitat i si garantim la igualtat d'oportunitats.
Intervé el Sr. Port. Agrair el vot favorable de la CUP, ERC i JxCAT. La CUP ha
mencionat especialment el paper de les entitats i ho trobo molt interessant. ERC ha fet
esmena a la part educativa de formar els infants. I JxCAT ha tractat més el néixer en
un cos que no se sent propi. La veritat és que el sentit de vot del PSC no ens sorprèn.
Infravalorar de les entitats Trans i el seu paper al llarg de la història. La Sra. Alegre ha
fet bandera que només amb els socialistes han aconseguit avançar oblidant així la
força i la lluita als carrers de les entitats trans. Per finalitzar, recordar com ha dit la Sra.
Muñoz que el dia 31 de març és el dia per a la visibilitat Trans i Alliberem-nos fa una
concentració a la Plaça d'Octubre, a les 7 del vespre.
Intervé la Sra. Alegre. No he dit que només els socialistes han fet. He dit que només
en governs socialistes, és diferent. Òbviament que no menyspreem les associacions ni
moltíssim menys. Tampoc permeto que ens posin al mateix nivell que els partits
d'ultradreta perquè que no estiguem d'acord amb l'esborrany del Ministeri d'Igualtat,
no és pels mateixos motius del perquè la ultradreta està en contra d’aquesta llei.
Nosaltres no estem en contra d'aquesta llei només estem dient que l'esborrany del
Ministeri d'Igualtat s'ha de treballar amb el Ministeri de Justícia i el Ministeri de Sanitat.
Estem a favor del col·lectiu Trans i de reconèixer el seu drets.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2
CUP) i 3 vots en contra (3PSC).
18.1. - MOCIÓ PSC SOBRE LA VENDA DE PATRIMONI MUNICIPAL
Núm. de referència : X2021011250
Núm. expedient: SG022021000008

El Ple de l’Ajuntament d’Olot del dia 23 de juliol del 2020 va aprovar inicialment la
Modificació de la TUC (la Trama Urbana Consolidada) redactada pels Serveis Tècnics
Municipals, en la zona de la Guardiola, davant l’Hospital d’Olot i Comarcal de la
Garrotxa.
Els arguments exposats per l’Equip de Govern en la presentació de la proposta foren
els de donar cabuda a una gran superfície comercial que hi estava interessada i que
amb el valor de la venda es podria comprar patrimoni en una altra zona de la ciutat.
En data 6 de setembre de 2020, el Grup Municipal del PSC va presentar una al·legació
contra l’aprovació inicial de la modificació de la TUC, argumentant que:
•

En la zona on s’amplia la TUC per construir una gran superfície comercial, ja hi
ha 3 grans superfícies comercials amb una superfície útil d’estanteries de 6500
m2 i que en aquella part de la ciutat únicament hi viuen uns 6000 habitants.
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•

En la proposta d’ubicació de la nova superfície comercial quedava totalment
demostrat, el fort desequilibri comercial que generava la proposta i que
obligaria a tots els usuaris a utilitzat el cotxe per fer les compres.

•

La proposta d’ampliació de la de la TUC cap a la zona de l’Hospital estava en
desacord amb l’esperit normatiu de les TUC que defineix les Trames Urbanes
consolidades com àrees on resideix la població majoritàriament. En aquest cas
la zona de l’Hospital on es vol ampliar la TUC, actualment no hi resideix
població , ja que els plans parcials, no estan desenvolupats.

Aquesta al·legació i d’altres presentades no es van admetre i la modificació de la TUC
d’Olot, es va presentar a la Comissió Territorial d’Urbanisme que la va aprovar el dia 2
de novembre de 2020. En el Ple de 19 de novembre de 2020, es va donar compte de
l’aprovació definitiva de la modificació de la TUC a la ciutat d’Olot.
Posteriorment en la Junta de Govern Local del 21 de gener de 2021,va aprovar el
conveni establert entre l’Ajuntament d’Olot i l’INCASOL per comercialitzar les dues
parcel·les que tenen en propietat en l’àmbit del Pla parcial sector 12 de la Guardiola.
Segons l’esmentat conveni, l’Ajuntament d’Olot disposa d’una parcel.la de 3472 m2 pel
que l’hi toca un percentatge del 51% i l’INCASOL disposa d’una parcel.la de 3250 m2
pel que l’hi toca un percentatge del 49%. Segons queda reflectit en el conveni
l’Ajuntament d’Olot té la majoria.
Volem manifestar que:
o Aquestes parcel·les es varen deixar de propietat municipal i de l’INCASOL ,
pensant en ubicar-hi serveis públics i o privats que donessin suport a l’activitat
hospitalària: centres d’atenció sanitària, farmàcies, centres de recuperació...,
però mai es va pensar en una gran superfície.
o El comerç d’Olot passa per una profunda crisis provocada per la competència
de les grans superfícies i per les vendes per internet que es veu reflectit per la
gran quantitat de locals comercials tancats que hi ha a la ciutat.
o No podem admetre que l’Ajuntament pugui oferir el seu patrimoni per fomentar
la implantació d’una gran superfície comercial.
Per tot el que hem exposat, demanem que el Ple de l’Ajuntament adopti els següents
acords:
o Que el patrimoni municipal no es pugui destinar a la implantació de grans
superfícies comercials.
o Que els terrenys de l’Hospital es deixin, almenys una part, en reserva per si
s’han d’ubicar-hi serveis públics relacionats amb el mon sanitari.
o Que aquests acords es traslladin a la Fundació de l’Hospital d’Olot i Comarcal
de la Garrotxa.
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Intervé el Sr. Guix i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Riera. Quan parlem dels acords hi han dos conceptes molt importants.
Per una banda, el fet de blindar que no es pugui destinar a la implementació de grans
superfícies i per l’altra, el fet de guardar aquesta part de terrenys pel que fa a usos a
nivell hospitalari, sent conscient però que encara hi ha una part del propi hospital que
encara està infrautilitzat a nivell públic. Cal doncs que l'hospital en tot moment, encara
que sigui una fundació amb caràcter privat, tingui la capacitat de poder desenvolupar
totes les necessitats a nivell públic. És important que l’Ajuntament tingui una part
important de patrimoni i que aquest no sigui malmès que no sigui malmès. Entenem
doncs que si no hem après la lliçó de les corresponents crisis cícliques que hem anant
tenint amb aquest sistema, seguim immersos en un model que és incapaç de fer
polítiques per incentiva el petit comerç. Un sistema capitalista i de concentració de
grans superfícies i de consum en grans d'espais. Per nosaltres això és un
desertitzador de vides, de capacitat d'integració social, de gestió comunitària,
d'espais de trobada, d'articulació de trames urbanes. Per tant, la trama urbana ha de
ser més blindada que mai en aquest sentit. Volem una moratòria de grans superfícies
a la ciutat d'Olot, ja que n'hi ha una infinitat i està saturada. No necessitem més grans
superfícies. Bàsicament per diferents motius. Un a nivell de Pla de Mobilitat perquè la
majoria estan totes concentrats en una zona en la qual només s'hi pot anar en cotxe.
No hi ha una xarxa de transport públic consolidada. No tenen cap tipus de valor afegit.
No van a favor ni del centre de la ciutat ni de la ciutat en general. Hem d'intentar crear
un altre un altre model de ciutat. Bàsicament perquè crearem una zona immensa, on
s'hi anirà a comprar un cotxe, on el menjar serà processat, embalat amb plàstics i que
va en contra de la Salut Pública i de l'ètica del segle XXI. El món avança cap a un altre
sentit i no té que avançar cap a aquest. Aquesta modificació de la TUC demostra no
haver entès res i despreocupar-se per la salut dels olotins i olotines. No volem una
zona hermètica, de polígons, un desestructuració a nivell cultural i social d’aquest
tipus. És un greu error que hem vist a en moltes ciutats del país. No cometem el
mateix error i aprenem de l'error de les altres ciutats. Hem de plantejar noves
polítiques de petit comerç i dinamitzar el comerç local. No es dinamitzarà en grans
superfícies. Es fa aportant el patrimoni que tenim en futurs equipaments per a la
ciutat. Per exemple, hi ha la ciutat de Manresa que fa poc ha cedit espais a la mateixa
ciutat perquè s'obri el primer supermercat cooperatiu. En aquest sentit animo a tothom
que participin del crowfunding que es facin socis i sòcies d'un projecte interessant de
Barri Vell com és l'Artiga. Un catalitzador i dinamitzador del Barri Vell. Un supermercat
cooperatiu, participat, autogestionat amb valor afegit i amb producte local de
proximitat. És un incentiu d'intentar recuperar aquella xarxa que tenia el Barri Vell i
tots els barris de la nostra ciutat. Per tant, totalment a favor d'aquesta moció.
Intervé la Sra. Suescun. Partint de la base que en l'últim Ple l'equip de govern no va
afirmar que aquests terrenys anessin destinats a un centre comercial de grans
dimensions, volem posar de manifest la manca de previsió, planificació, fins i tot la
manca d’informació que podem tenir en aquest tema. No és un tema que sorgeixi per
primera vegada avui, sinó que ja se n'ha parlat vàries vegades. Si això hagués quedat
clar amb anterioritat aquesta moció no s’hauria presentat. Qualsevol projecte d'inversió
sempre l'hem de poder justificar quan al cost benefici de l'operació surt positiu i en
aquest cas tingui un benefici pels habitants d'Olot. Sense entrar ara si es tracte d’un
tipus de comerç o d’un altre. Aquí és important saber exactament quin és la
intencionalitat del que es vol fer amb aquest terreny. Per llavors tots plegats poder
parlar en propietat. Perquè sinó ens obliga a posicionar-nos d’una manera molt més
genèrica, sense arribar a consensos que ens interessin a tots. Des d’aquest punt de
vista aquesta informació en clau no la tenim. Per altra banda, de grans superfícies
ubicades fora del centre ja en tenim. També és cert per altra que el centre d’Olot
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necessita un impuls. Avui estem aprovant una sèrie de mesures que afavoreixen i
impulsen el comerç, però alhora estem debatent de posar a la venda uns terrenys
perquè vinguin supermercats o establiments que no siguin supermercats perquè
encara no ho tenim clar. Des d'aquest punt de vista entenem que hi ha unes prioritats i
més donades la situació que tenim de pandèmia, característiques de la població que
tenim i d’estudis que ens orienten cap on anem. És molt més necessari i coherent
parlar de cobrir necessitats públiques que no de venda de patrimoni. També avui hem
parlat de la capacitat financera tan positiva que tenim a l'ajuntament. És a dir, tenim un
romanent de tresoreria, una bona situació sanejada, 867.000€ que podem utilitzar per
fer front precisament a despesa corrent, no utilitzant-la per despesa d'inversió. Estem
en una bona situació i per tant no hi ha una urgència de venta per necessitats de
tresoreria que sí podrien justificar d’alguna manera el fet que haguéssim de vendre
patrimoni. Des d'aquest punt de vista doncs, aquesta justificació no hi és. Per altra
costat, seria si aquesta venda es fa a privats. Llavors la valoració de cost benefici per
als habitants d'Olot ha de ser suficientment important com perquè es doni un vot
favorable. Però en aquest cas, com que no tenim aquesta informació no la podem
valorar. Entenem que les polítiques públiques han d'estar per sobre de tot. Tenim un
terreny que està al costat de l'hospital i que es pot utilitzar per fer una residència de
gent gran per donar en més serveis públics. No ens és urgent hipotecar un espai
públic per no saber ben bé què.
Intervé el Sr. Vayreda. Aquest és un tema que ens permetrà mostrar a cada grup el
model de ciutat que ha defensem i quines actuacions portem a terme per defensar-ho.
El primer que ens agradaria explicar és que l'Ajuntament no posa un supermercat nou.
Aquí no hi ha una manca de planificació i d’informació. El que fa l’Ajuntament és posar
a disposició d'acord amb l’INCASOL unes parcel·les perquè hi puguin accedir-hi
empreses que tinguin interès en aquesta parcel·la. Aquestes parcel·les fa 12 anys que
estan buides i sense cap perspectiva a ser ocupades. Els usos actuals d’aquestes van
ser aprovats per tots ells grups, però redactats per PSC i ERC, en el POUM del 2003.
En el POUM no diu que aquestes espais es van guardar per ubicar-hi serveis públics o
privats que donessin suport a l'activitat hospitalària. L'ús dominant d'aquestes
parcel·les és el terciari. És a dir tot el que sigui servies. I els usos compatibles que
poden anar-hi abans de la modificació de la TUC són el residencial-hoteler, comerç,
oficines i serveis, restauració, recreatiu, serveis tècnics, educatiu, sanitari assistencial,
esportiu, cultural, associatiu, administratiu, religió, serveis urbans, lleure, etc. Per tant
ja era possible abans un ús comercial. El que fem amb la modificació de la TUC és
que enlloc que la superfície comercial faci 800 metres, plantegem de poder-hi anar
una superfície comercial de 1.300 metres. Aquesta és la modificació que fem. No
estem canviant l'ús que hi havia en aquestes parcel·les. Segon, com deia abans es
tracte d’una parcel·la que fa 12 anys que no ha interessat a ningú. Per tant, tant
important i estratègica que és fa 12 anys que aquesta zona no s’ha desenvolupat. I
tercer, la venda d'aquesta parcel·la generarà beneficis directes per a la ciutat. Com
equip de govern ens agradaria destinar aquests ingressos a compra de patrimoni, a
polítiques d'habitatge i polítiques socials. Dos àmbits en els que tots els grups estem
d'acord que cal destinar més diners. El Sr. Guix ens ha dit moltes vegades que
defensava la implementació d'una gran superfície en un altre punt de la ciutat. Per tant
tampoc entenem ara perquè està en contra. És a dir està en contra que vingui o està
en contra el lloc on va? Perquè aquest suposat perjudici al comerç local tant el farà en
un lloc com l'altre? No entenem doncs aquest canvi de postura. La moció ens qualifica
de no defensar amb aquest tipus d’accions al petit comerç i el comerç de proximitat.
En aquest sentit, ens agradaria fer algunes reflexions en relació amb les grans
superfícies comercials i el petit comerç. Primer. Nosaltres com a equip de govern una
de les prioritats que hem tingut ha estat la de reforçar la capitalitat d'Olot. No només a
la Garrotxa sinó també davant d'altres ciutats properes com Vic, Manlleu, Santa
Coloma, Banyoles, etc. Que grans marques de tot tipus, no només per temes
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comercials, sinó de serveis culturals, educatius, socials i esportius es plantegin ubicarse a Olot és una bona noticia. Perquè per a nosaltres la capitalitat genera sempre
externalitzacions positives a la ciutat. No fa masses anys els cinemes a Olot no es
volien posar. O tenim grans superfícies que també no s'han col·locat a Olot i que
buscaven espais en altres pobles de la comarca.Per nosaltres que aquesta capitalitat
en aquests moments no sigui discutida és molt positiu.
Genera aspectes molt positius a tot el comerç i a tota l'activitat comercial i de serveis
de la ciutat. Abans de tenir el nou Mercadona a la plaça Mercat, hi havia 6.500 olotins
que anaven a comprar als Mercadona de Torelló i Banyoles. Això és el que fa que la
gent marxi a comprar perquè quan no troba allò que hi ha en una ciutat ho va a buscar
una altra ciutat. És així de senzill perquè la mobilitat en els darrers anys ens hi ha
portat. Sigui quina sigui l’activitat que s'acabi instal·lant en aquesta parcel·la, perquè
això dependrà de les ofertes que acabin fent les empreses de l’INCASOL, portarà
beneficis, inversió econòmica, benefici per a empreses locals i llocs de treball en un
moment d'una situació econòmica complicada. A les grans superfícies d’Olot hi ha uns
400 treballadors i demanar que en tot cas se’n tanqui una perquè n’hi ha masses com
diu el Sr. Riera no ens agradaria. Ni a les famílies tampoc. Cap grans superfícies ni
cap comerç de la ciutat. Aquesta activitat sigui quina sigui portarà ingressos per a
l'Ajuntament, amb més impostos. Insisteixo, ens permetrà comprar patrimoni i per tant
fer polítiques d'habitatge o polítiques socials. Ens a sembla que el petit comerç no es
defensa amb aquest tipus de mocions. Es defensa amb polítiques concretes i amb
projectes concrets. Perquè les coses vagin bé pel comerç d'Olot i pel sector serveis
s'ha d'actuar en dos àmbits. El primer s'ha d’actuar en l'oferta. Això vol dir com que
fem amb els comerciants que és treballar per millorar els seus comerços, formar-se
digitalitzar-se, etc. El comerç té la responsabilitat de donar una bona oferta, de
diferenciar-se dels grans centres comercials amb més personalització, amb un servei
de més qualitat. També intentar competir amb una gran amenaça com és internet.
Però a part de actuar en l'oferta, en el segon àmbit en el que hem d'actuar perquè els
comerç els comerços i restaurants vagin bé és en la demanda. I això, vol dir que
necessitem més consumidors, més gent als carrers, més compradors. I per desgràcia
la Covid ens ha evidenciat això en tota la seva cruesa. Hem pogut veure durant
aquests mesos els carrers sense gent i sense compradors. No podien venir gent de la
comarca, turistes, visitants, gent de segones residències, etc. És evident doncs que
els comerços i els restaurants que tenim no poden viure només de la gent que som a
Olot. Això suposa dos models de ciutat. Una opció és un model conservador, de
mantenir els privilegis d'uns quants i d’una comarca només per als que hi vivim.
O un model diferent que busca incrementar el benestar dels ciutadans, de tots els
sectors. Especialment el del sector serveis que és el que ocupa més persones a la
nostra ciutat i la nostra comarca. Per tant per nosaltres què ajuda el comerç? Doncs
primer, reforçar la capitalitat que vol dir més oferta i més serveis de tot tipus, perquè fa
que la gent es quedi i en vingui de fora. Segon, una oferta especialitzada de qualitat
amb operacions com la plaça Mercat. Un exemple clar d'un projecte que calia fer,
ambiciós i que claríssimament no només ha ajudat els placers sinó que ha ajudat a la
resta de comerços que hi ha al seu voltant. Tercer, que vinguin operadors tractors.
Operadors potents que hi ha a altres ciutats i que aquí no hi són per atraure i retenir
gent. I en aquí vam fer l'operació de posar a disposició locals per als grans operadors
a l'antic hospital. Encara en aquí tenim dificultats per retenir per exemple la gent jove.
Ens manquen encara oferta comercial per a gent jove i n’he de ser conscients.
També que cal perquè els comerços els hi vagin bé? Doncs tenir gent als carrers. Per
tant que ens vingui a visitar a gent, serveis turístics, propostes turístiques, producte
turístic, etc.També ens calen infraestructures. Algú dubta de la importància que ha
tingut el túnel de Bracons per al comerç i els restaurants de la nostra ciutat? Algú pot
posar en dubte que ha estat o no ha estat una bona operació. Ens calen també
esdeveniments culturals, firals i esportius. És a dir, activitats com el Shopping Nit,
l’Olotx2, etc. Per tant, activitats que facin que la gent vingui i consumeixi, en definitiva
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que ajudi als comerciants. Actualment, entre el 35% i 45% de la facturació dels
comerços de la nostra ciutat estan en mans de gent de fora de la comarca de la
Garrotxa. Si no reforcem i activem el fet de retenir més gent, difícilment als
comerciants els hi pot anar bé. Aquesta és la postura i són les accions que durant
aquests anys hem intentat fer i que continuarem fent.
Intervé el Sr. Guix. En primer lloc estic d'acord amb el Sr. Riera que hem de potenciar
el petit comerç, el comerç de barri i del centre de la ciutat. Estem totalment a favor
d'aquesta ubicació d’aquest nou supermercat a la plaça del Carme de productes de
proximitat. El Barri Vell té un potencial molt important amb el comerç de l'alimentació i
d'artesania alimentària. Per tant, s’hauria de potenciar molt més aquest model. Tenim
la Plaça Mercat que sempre hi hem estat a favor. També tenim una artesania
alimentària, ja siguin carnissers, pastissers i diferents botigues locals i de proximitat
dintre del barri vell que s’hauria de potenciar com un segell de qualitat del comerç
local. És un model de ciutat que s’ha de desenvolupar i tirant endavant. Ara per ara
sabem exactament què hi anirà allà. Quan una administració pública posa uns terrenys
a la venda, lògicament qualsevol ciutadà o empresa, física o jurídica pot venir a
comprar o evidentment. Però, anteriorment a això, s'ha modificat la TUC perquè hi
pugui anar una gran sacrifici. És en aquí on nosaltres hi estem en contra. Això ho ha
aprovat l'equip de govern de l'Ajuntament d'Olot i després la Comissió d'Urbanisme de
Girona. Per tant, s'ha modificat la TUC perquè en un principi és una possibilitat que hi
hagi una gran superfície comercial. No podem impedir que una gran superfície vingui a
Olot perquè hi ha unes lleis espanyoles i europees que s’ha de respectar. Si hi ha un
tracte privat amb un senyor privat que ven uns terrenys i allà es vol posar una gran
superfície, no ho podem impedir. Per tant, si ha de venir aquesta gran superfície que
vagi en un altra punt de la ciutat on la gent pugui anar a peu o en tot cas un punt on hi
hagi una transformació de la ciutat més sostenible. I això és el que defensem
nosaltres, un model de ciutat sostenible. No defensem posar més grans superfícies
comercials en un lloc on ja n'hi ha tres que no hi viu pràcticament gent i que per força
hauran d'anar a comprar-hi amb cotxe. Per tant, canviem el model. Com ajuntaments
hem de vendre patrimoni i facilitar les coses perquè vingui una gran superfície a la
ciutat? No, en aquest moment ja en tenim moltes. Sí que és veritat que el POUM
permet tots aquests usos en aquella zona de la ciutat. També que durant 12 anys no
s'ha venut. Però evidentment venim de 12 anys de plena crisi i que no hi ha hagut
inversions. En tot cas, no és un problema de mala planificació de la ciutat. Vam
governar aquesta ciutat durant 12 anys, i des de l’oposició hem treballat per millorar la
ciutat. Vam introduir al·legacions i esmenes perquè en el plec de condicions per
adjudicar menjadors escolars forçosament es puntués i s’afavorís a les empreses que
potenciaven el comerç local, el producte de proximitat, el producte ecològic, el
producte de promoció integrada, etc.Vam insistir molt i vam aconseguir que el nou
hospital d’Olot no tingués una empresa de càtering, sinó tingués cuina pròpia i que
aquesta comprés als comerços locals. En aquest sentit tenim una visió de ciutat
Coincidim amb vostè que ens convé portar gent al Barri Vell i a la ciutat. Per això,
sempre hem estat a favor de l'espai cràter perquè pensem que és un model que pot
dinamitzar molt el Barri Vell i que pot donar sortida a molts comerços i restaurants del
centre la ciutat. El model de ciutat el tenim però, en tot cas diferim en aquesta qüestió
concreta i per això presentem aquest moció.
Intervé el Sr. Riera. Desconèixer l'ús que pugui tenir aquest espai pot ser un perill. En
el sentit que pot acabar passant una cosa que a ningú li agradaria. Per tant permetre
això és complicitat i la permissivitat és complicitat. Si el resultat no és òptim, nosaltres
no estem d'acord en què això pugui passar. Si aquest espai porta 12 anys buit, no
s’han plantejat quants altres els espais de la ciutat estan buits? Ho dic perquè l’estudi
que s’ha parlat abans ens explica que un 54% dels locals del barri vell són buits i n’hi
ha que fa més de 12 anys que ho són. No és més prioritari aquests locals que no pas
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aquest terreny. També parla que hi ha 535 habitatges buits al barri vell. Si no tenim
tants diners, ni tant de poder potser podem començar a plantejar parlar de gestió
d’habitatge. I en aquest cas la gestió d’habitatge no hi ha sigut.
El fet de marxar fora de la comarca, és més per higiene mental perquè tothom ho
necessita. És un fet normal. Quan posaven l'exemple de la plaça Mercat de la ciutat i
el paper revitalitzador que ha tingut, benvingut sigui. Però a la plaça Mercat de
Manresa és el lloc on hi ha el supermercat cooperatiu que he esmentat abans. En
canvi a la plaça mercat d’Olot no hi ha un supermercat cooperatiu, hi ha un
Mercadona. Això es significatiu. El que no li puc permetre Sr. Vayreda és que digui que
jo he dit que vull que es tanquin supermercats i vull que 400 treballadors o
treballadores i les seves famílies facin una altra cosa. Jo he dit que nosaltres el que
volem és una moratòria de supermercats i en tot cas si algun d'aquests es tanca que
es reubiqui a la ciutat. Nosaltres el que creiem és que hi ha d’haver-hi un
replantejament. Si aquestes quatre centes famílies poguéssim tenir treballadors i
treballadores amb espais de treball, amb valor afegit que anés més enllà d'un
supermercat, segurament seria més interessant per elles econòmicament i socialment.
Segurament més interessant per a tota la ciutat, socialment, econòmicament i
culturalment. Quan parlem de valor afegit no és a internet, ni és un supermercat, ni és
una gran superfície. El valor afegit és en l'humanisme i en la proximitat. I aquí sí, no
ens queda més que tornar a reclamar i exigir aquesta xarxa històrica que hi ha hagut
en aquest país que és la xarxa del petit comerç, de la confiança, del suport mutu del
veí de la veïna, on pots acudir-hi per tenir aquesta part d'humanisme. Això es dona al
barri vell i a molts barris de la ciutat però no a grans superfícies i als grans espais.
Sotmesa la proposta a votació és desestimada amb 10 vots a favor (5 ERC, 3 PSC i 2
CUP) i 11 vots en contra (11 JxCAT).

19.1.- PRECS I PREGUNTES
AGBAR/SOREA
Intervé la Sra. Roca. Hem pogut veure com Sorea ha transferit a Agbar els serveis de
l’aigua. Veien que ja formem part d’una macro companyia tornar a posar sobre la taula
el concepte de municipalitzar i estudiar municipalitzar serveis.
Intervé el Sr. Güell. Agbar ja tenia el 100% de la propietat de Sorea. Però per un tema
d’unificació d'imatge i optimització dels recursos de la societat, ens van comunicar que
volien a nivell de tot Catalunya que totes les empreses del grup s’unifiquessin sota el
nom d’Agbar. Les condicions de treball, el nombre de persones treballant i els equips a
disposició de l’Ajuntament d’Olot continuen essent exactament les mateixes persones i
les mateixes estructures de treball.
CONTRACTE RECOLLIDA I TRANSPORT DEIXALLES
Intervé la Sra. Roca. A Principis d’estiu finalitza el contracte de recollida i transport de
deixalles. S’està treballant en el concepte de municipalitzar aquest servei o es tornarà
externalitzar aquest servei que seria un dels més costosos per l’Ajuntament?
Intervé el Sr. Alcalde. No és la nostra intenció municipalitzar el servei de recollida de
les deixalles però sí que és un contracte molt important per a aquest Ajuntament que
corresponen al model de residus. És evident que n'haurem de parlar tots els grups
perquè realment és un contracte important i a 1 de gener hem de tenir resolt.
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RECÀRREC IBI PISOS BUITS
Intervé la Sra. Roca. Se sap el nombre de pisos que podrien estar afectats pel recàrrec
en l’IBI?
Intervé el Sr. Güell. El mes de desembre vam aprovar el reglament que possibilita la
creació d’aquest registre. Ara, a partir d'una primera aproximació del nombre
d'habitatges que poden estar buits i després del període d'al·legacions dels propietaris
d'aquests pisos, veurem realment, d'acord amb la llei i amb el reglament que varen
aprovar el mes de desembre quants realment estan buits. Ara mateix no ho podem dir
encara.
FAROLA ESTACIÓ AUTOCARS TEISA
Intervé la Sra. Roca. Justament a l'entrada de la Teisa, al c. Bisbe Lorenzana hi ha
una farola a la botiga de roba. Si continuem a la vorera cap avall no en trobem cap
més fins la immobiliària. Semblaria que en falta una després de les obres que es van
fer en un habitatge o va haver-hi alguna incidència. En tot cas és un punt flac de llum
per l’entrada i sortida del pàrquing subterrani i de l’estació d’autocars.
Intervé el Sr. Alcalde. El Sr. Sellabona en prendrà nota per tenir-ho en compte i s’ho
mirarà.
ENTRADA/SORTIDA ESCOLA MORROT
Intervé el Sr. Riera. A la sortida de l'escola del Morrot al costat on surten els més grans
hi ha directament la carretera. Des de l’AMPA s'ha comentat que seria interessant
algun tipus de barrera de camins segur. També caldria millorar el parc infantil que hi ha
a prop.
Intervé el Sr. Alcalde. El motiu perquè no s’hi ha instal·lat cap barana és perquè en
aquella zona fa una mica de pujada fins arribar al carrer. De totes formes ens ho
tornarem a mirar si és necessari per millorar la seguretat. Per altra banda, el Sr.
Sellabona prendrà nota de veure si podem fer que el parc infantil que hi ha al costat hi
hagi algun element més per tal que el podem millorar.
PREC TERRENY ZONA MORROT.
Intervé el Sr. Riera. Ens han parlat d'una possible ubicació del dipòsit municipal a uns
terrenys més avall de l’escola del Morrot i que tenen un valor agrícola interessant.
Creiem que no seria el millor lloc per ubicar-hi el dipòsit municipal i demanaríem poder
parlar-ne en alguna coordinació o en l’espai que creguin oportú.
Intervé el Sr. Alcalde. És una de les inversions financerament sostenibles que vam
iniciar abans d'acabar l'any passat. Teníem el dipòsit de vehicles a la zona del Pou del
Glaç en un solar cedit gratuïtament i que havíem de deixar abans d'una data
determinada perquè el propietari el volia utilitzar. Hem hagut de buscar una nova
ubicació i el que demana la Policia municipal és que allà on dipositem un vehicle que
hem retirat de la via pública no pot ser un lloc molt allunyat, sinó un lloc amb força
proximitat. En aquesta zona del Morrot teníem uns terrenys municipals i ja hi està
iniciada la contractació de l’ obra des de finals de l'any passat.
REPARACIÓ FONT DE LA PUDA
Intervé el Sr. Guix. Caldria una reparació a la font de la Puda que des del temporal
Glòria ha quedat plena de fang i fulles.
Intervé el Sr. Alcalde. El Sr. Sellabona en prendrà nota, per veure si és possible fer-hi
algun tipus d’actuació perquè es tracte d’una font que es va recuperar el seu dia i
requereix un cert manteniment.
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LAVABOS PÚBLICS
Intervé el Sr. Guix. Convindria senyalitzar i obrir els lavabos públics de l’estació
d’autobusos, de l’hospici, de la plaça mercat, del pàrquing del Firalet i d’altres en
aquesta època de covid que bars i restaurants estan tancats.
Intervé el Sr. Alcalde. Ens ho mirarem perquè és cert que hi ha persones que
necessiten un lavabo públic i no és la millor solució que entrin en un bar. Hem de
trobar un sistema de senyalitica que no farem d’una setmana per una altra perquè això
complicat i s'ha de fer bé.
ENTRADA SORTIA ESCOLA MARIA REINA
Intervé el Sr. Guix. Davant l’escola Maria Reina, a les hores d’entrada i sortida la gent
ocupen un carril de circulació per aparcar i això a vegades condiciona que hi hagi cues
importants.
S’hauria de buscar una solució viable.
Intervé el Sr. Alcalde. Ara per ara no traurem els aparcaments de zona blava perquè
els pares puguin descarregar el nens, perquè seria un problema. Sabem que en els
moments puntuals de la recollida dels infants a les escoles són problemàtics, no
només en aquest punt sinó pràcticament a tot arreu on hi ha una escola. Però realment
seria un punt molt complex de canviar-ho. A més a més, els nens que van a l’escola
Maria Reina són molt petits i això fa que els avis, àvies, pares i mares que els van a
recollir, demani molta proximitat. Continuarem funcionant d’aquesta manera.
HORTS MUNICIPALS
Intervé el Sr. Guix. Intentar habilitar més zones d’horts municipals donat que hi ha 206
peticions que en volen.
Intervé el Sr. Alcalde. Hem comparat el % d’horts per habitants que tenim respecte
ciutats com Banyoles, Figueres o Vic i els multipliquem per 15. Però és evident, que
sempre hi haurà algú que voldrà un hort més. Ara no està en les nostres prioritats
perquè tenim una partida petita. Tampoc el recursos humans dels que disposem ens
permeten atendre més dels 370 horts que tenim.
REFORMA CIRCULACIÓ SANT MIQUEL
Intervé el Sr. Guix. Estem estudiant i presentarem algunes propostes de millora
referent la reforma de circulació, aparcaments, carril bici del barri de Sant Miquel. Hi ha
un cert descontent al barri i pensem que s'hi ha posar solucions.
Intervé la Sra. Muñoz. Els canvis de circulació són prou significatius i quan es fan
canvis importants poden generar controvèrsia. Ahir vam fer l'última reunió del consell
de barri i vam acordar que totes les mesures i les accions de millora es seguirien
aplicant. Si que intentarem millorar-ho. Vàrem quedar amb l'Associació de Veïns i
Veïnes, amb la plataforma, amb comerciants de trobar-nos voltar pel barri i veure els
punts més conflictius. Mai hem dit que no faríem accions de millora.
Intervé el Sr. Alcalde. Alguns veïns també estant reconeixent la tranquil·litat que ha
portat a l'avinguda Jaume II, aquesta actuació.
NETEJAR PINTADES DE LA CIUTAT
Intervé el Sr. Guix. En el darrer ple vaig dir que la ciutat d'Olot estava bruta perquè hi
havia moltes pintades en general. Seria interessant netejar-les. Presentarem al regidor
de Via Pública una sèrie de fotos de llocs privats i públics amb pintades.
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Intervé el Sr. Alcalde. En són perfectament conscients. Abans teníem unes brigades a
través del Servei d'Ocupació que ens permetien precisament atendre no només allò
que passa al nucli antic, sinó als barris de la ciutat i que podíem actuar-hi
immediatament. La Generalitat degut a que rep menys aportació de l’Estat ha hagut de
prescindir d’aquestes brigades i aquest any no en tenim. Estem estudiant si trobem els
recursos necessaris per poder contractar dues persones que facin aquesta feina. Però,
ens arriben molt pocs recursos de fora i necessitats en tenim moltes.
ARRANJAMENT CARRERS MALMESOS
Intervé el Sr. Guix. A conseqüència del temporal Glòria i altres temporals que hem
tingut a la ciutat, han malmès molt els carrers de la ciutat. Presentarem al regidor de
Via Pública una sèrie de fotos amb noms de carrers on realment cal fer-hi una inversió.
Intervé el Sr. Alcalde. Facin arribar les propostes que vulguin però sabem
perfectament que tenim moltes necessitats d'asfaltat de carrers, suposo que aquest
estiu a més a més se'ns complicarà pel fet que durant les nevades vam haver de fer
servir molta sal i sabem que això en els mesos posteriors els malmeten molt. En tot
cas, si en tenen algun de localitzat que els preocupa especialment ho facin arribar al
Sr. Güell o Sr. Sellabona. És un tema que mai arribem a atrapar aquests més de 150
carrers que té la ciutat i que requeririen contínuament arranjar-los.
RETIRAR PLAFONS CARTELL ELECCIONS
Intervé el Sr. Guix. Demanem que retirin els plafons on enganxàvem els cartells
electorals de les eleccions al Parlament de Catalunya i que encara continuen a la
ciutat.
Respon el Sr.Alcalde. Es tracte d’un requeriment de la Generalitat de Catalunya, en
motiu de les eleccions agràries. Ens han demanat que aquest plafons es mantinguin a
tota la ciutat perquè la unió de pagesos i altres sindicats els puguin utilitzar.
FONT PLAÇA CLARÀ
Intervé la Sra. Gamouchi. S’ha resolt el problema de la font de la plaça Clarà que no
funcionava correctament?
Intervé el Sr. Sellabona. Si va estar actuant el divendres de la setmana passada.
Sembla que aquestes actuacions han donat resultats i estem acabant de fer les
últimes comprovacions perquè no es torni a produir.
IL·LUMIACIÓ CTRA. LES TRIES
Intervé la Sra. Gamouchi. En darrers plens s’ha preguntat varies vegades sobre la
il·luminació de la carretera de les Tries. Realment ens preocupa sobretot per la
seguretat. S’ha previst fer-hi alguna actuació.
Intervé el Sr. Sellabona. És un tema que estem treballant amb els tècnics d’una
vessant de la millora de la il·luminació perquè s’ha pogut comprovar que en molts
punts la il·luminació és correcta. Però sí que hi ha altres elements en aquesta via que
dificulten aquesta visibilitat. Una d'elles són els aparcaments propers de cotxes, les
àrees de contenidors i per tant estem fent una valoració més enllà de la mera
il·luminació. Estem treballant amb el regidor de Mobilitat per implementar sistemes
més específics en passos de vianants intel·ligents. Quan ho acabem de tenir lligat els
ho explicarem quines són aquestes actuacions de millora que volem impulsar en
aquesta via.
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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 dos quarts de 10 del vespre i per constància del que s’hi
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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LA SECRETÀRIA

