ACTA NÚM. 4
SESSIÓ ORDINÀRIA TELEMÀTICA 22 D’ABRIL DE 2021.
1A CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 d´abril 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 : X2021014970
Núm. expedient: SG012021000027

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 22 d’abril 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 25 de març de 2021
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes d’abril. La
sessió se celebra de forma telemàtica, seguint amb el format iniciat des de fa més d’un
any com a mesura de prevenció davant la COVID.
El Sr. Alcalde recorda que “aquest divendres celebrarem Sant Jordi. Malgrat que no
podrà ser com ens agradaria, amb el format habitual, podrem celebrar la festivitat que
l’any passat per aquestes dates ens va ser impossible i vàrem haver de traslladar a
l’estiu”. El Sr. Alcalde afegeix que “aquest 23 d’abril al Firal tornarem a tenir les
parades de venda de llibres i roses, seguint amb la voluntat de continuar recuperant
l’activitat de la ciutat al llarg de l’any, d’acord amb les mesures de contenció de la
COVID”.
El Sr. Alcalde ha destacat la feina feta per tota la gent que treballa per fer front a la
pandèmia i ha destacat l’evolució de la campanya de vacunació. Segons ha assegurat,
“una de les millors notícies d’aquestes últimes setmanes és veure com es va avançant
el percentatge de població vacunada, en el nostre cas des del punt que hem habilitat al
Casal Marià”.
D’altra banda, el Sr. Alcalde expressa el condol de la Corporació per la mort del Sr.
Tomàs Costa Munteis, que va ser regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot durant el
mandat 1983-1987.
En l’apartat de felicitacions, el Sr. Alcalde proposa fer arribar el reconeixement del Ple
a:
-

Al Sr. Miquel Cruañas, sergent de la Policia Municipal, que s’ha jubilat a finals
de març després de 37 anys de servei a la ciutat. L’Alcalde proposa fer arribar
una felicitació al Sr. Cruañas en agraïment pels anys de dedicació a la ciutat.

-

En l’àmbit esportiu, el Sr. Alcalde destaca els bons resultats obtinguts pel Club
Patinatge Olot al Campionat de Catalunya celebrats a Olot i Riudoms els dies
27 i 28 de març i 10 i 11 d’abril, respectivament. Proposa al plenari, fer arribar
una felicitació al grup de xou grans, que va revalidar el títol i es va proclamar
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per 19a vegada campions de Catalunya amb la coreografia "Trampa Mortal".
També proposa fer arribar una felicitació al grup de xou júnior que van revalidar
el títol i es van proclamar Campions de Catalunya amb la
coreografia "Arrenca'm” i els desitja sort per als Campionats d’Espanya que es
disputaran aquest cap de setmana.
-

A l’empresa Alzamora group que va rebre el premi “Best Convenience
Packaging” dels World Innovation Awards, per la solució Eco-Basket. Es tracta
d’una solució reciclable i totalment biodegradable que substitueix els envasos
de plàstic convencional per als raïms.

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.
El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració
del darrer Ple, el dia 25 de març.
- de particulars: 5
- d’entitats: 7
Seguidament, el Sr. Alcalde dona compte de les ENTREVISTES amb diferents
càrrecs de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer Ple ordinari, del
passat 25 de març:
El divendres 9 d’abril, acompanyat dels regidors Estanis Vayreda i Gemma
Canalias, es va reunir amb la directora general de Comerç de la Generalitat de
Catalunya, Muntsa Vilalta. Posteriorment es va desplaçar al Consorci d’Acció Social on
va rebre la visita de la presidenta de DIPSALUT, Maria Puig.
El dimecres 21 va rebre a l’Hble. Sr. Bernat Solé i Barril, conseller d’Acció
Exterior, Relacions Institucionals i Transparència que va signar en el Llibre d’Honor de
la ciutat i va mantenir una reunió abans de traslladar-se al Consell Comarcal.
Seguidament dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període:
-

-

El divendres 26 de març a la sala oberta del Museu de la Garrotxa va assistir a
la presentació de l’exposició “Situacions. Rusiñol Masramon”. Al vespre va
assistir a dues xerrades del Festival MOT.
El dissabte 27 de març va seguir les diferents activitats de la programació del
Festival MOT.
El diumenge 28 va saludar als participants i a l’organització del Campionat de
Catalunya de patinatge al Pavelló d’esports. Al vespre va assistir al concert de
Guillem Roma al Torín.
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-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

El dilluns 29 va participar a la roda de premsa de presentació de l’agenda
d’Olot Cultura, que va tenir lloc a Can Trincheria.
El dimarts 30, acompanyat de la regidora de Seguretat, Mariona Camps, i de la
regidora d’Organització, Adriana Francés, varen entregar una placa a en Miquel
Cruañas que s’ha jubilat després de 37 anys a la Policia Municipal.
El dimarts 31 de març, acompanyat de la regidora Gemma Canalias, va
mantenir una reunió amb representants del sector del comerç. La trobada
forma part de les sessions telemàtiques amb representants de diferents sectors
d’Olot per conèixer l’impacte de la COVID.
El dijous 1 d’abril, acompanyat de la regidora Adriana Francès, va rebre a la
Sra. Anna Navarro Descals (Schlegel) que va signar el llibre d’honor com a
ambaixadora de la ciutat. Posteriorment va assistir a l’acte “Cor quiet, cor
podrit” que es va fer a la Biblioteca Marià Vayreda.
El dimarts 6 d’abril va participar al Consell Escolar Municipal que es va fer de
manera telemàtica.
El dijous 8 d’abril va participar a la inauguració de la jornada professional del
Festival Sismògraf, l’Espai Pro Sismògraf. Al vespre, va assistir al primer acte
de la programació que va acollir l’Espai Barberí.
El divendres 9 d’abril, a la tarda va presentar el llibre “Inoblidables anys 60”, de
Pilar Riera a l’Arxiu. El mateix divendres al vespre a La Carbonera va
presenciar l’espectacle del Sismògraf, Crisàlida.
El dissabte 10 d’abril va seguir diferents espectacles del Sismògraf que es
duien a terme en diversos espais de la ciutat.
El dilluns 12 va participar a l’atenció als mitjans realitzada al Torín durant la
primera de les tres jornades de cribatge per detectar casos de COVID a la
ciutat.
El dimarts 13 d’abril va participar a la reunió del Gabinet Territorial de
Coordinació d'Emergències per la Covid-19 a les comarques gironines. A la
tarda, va assistir a la presentació a càrrecs electes de la memòria d’activitat del
CASG durant el 2020.
El dimecres 14 d’abril, junt amb la regidora Imma Muñoz, va participar de la
convocatòria de premsa de presentació de la memòria d’activitat del CASG
durant el 2020 que va tenir lloc al Consell Comarcal.
El dijous 15 d’abril va reunir-se amb la Sra. Judit Badia, que va prendre
possessió del càrrec de directora de la Biblioteca Marià Vayreda. Al vespre, va
mantenir una reunió amb representants de l’Associació de Veïns del barri de
Sant Miquel.
El divendres 16 a la Biblioteca va assistir a la presentació del llibre “Flagelos”
de Violeida Sánchez. Posteriorment va participar de l’acte de commemoració
del 90è aniversari de la proclamació de la República organitzat pel PEHOC
davant l’Ajuntament. Tot seguit, es va traslladar a l’Arxiu per prendre part de la
presentació del llibre “Del Pont de Bar a la Trinitat Nova” escrit per Pere
Macias.
El dissabte 17 d’abril va assistir a diferents espectacles del festival Sismògraf.
Al vespre a la sala de l’Arxiu va presentar el llibre “Clara i la Lluna” de l’autora
Sígrid Amorós.
El dilluns 19 d’abril va participar a la reunió de la comissió de la FEM UVIC –
UCC.
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-

El dimarts 20 va assistir al consell d’administració d’Olot Televisió

Intervé el Sr. Riera. Enviar una abraçada fraternal a tots els col·lectius, entitats,
associacions de la ciutat que enguany tampoc podran gaudir com tota la resta de la
ciutadania d’una diada de Sant Jordi al carrer per trobar-nos i gaudir d’aquest principi
de primavera. Evidentment també recordar en Tomàs Costa i les paraules del Sr.
Alcalde en aquest sentit.
Intervé el Sr. Guix. Ens afegim al condol per la mort de Tomàs Costa.
Intervé la Sra. Barnadas. Sumar-nos al condol per la mort de Tomàs Costa i posar en
valor la seva feina com a professor de català en uns temps complicats. També sumarnos a les felicitacions del Sr. Alcalde.
4. – DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2021LDEC000992 al 2021LDEC001418
Intervé el Sr. Guix. Ens podrien explicar el decret de sol·licitud d’una subvenció a la
Diputació de Girona per a l'adquisició d'un habitatge destinat a polítiques socials?
Respon el Sr. Güell.
En aquest cas és una ajuda per l’adquisició de l’habitatge
unifamiliar situat a la carretera de Santa Coloma.
Intervé el Sr. Guix. Els decrets per incoar expedients sancionadors per incompliment
de les mesures de mobilitat nocturna son per incompliment del toc de queda?
Respon la Sra. Camps. Sí, efectivament.
Intervé el Sr. Granados. A quina empresa s’ha adjudicat els serveis d’enviament
120.000 correus electrònics? No hi ha un sistema gratuït que permeten enviar tants
correus electrònics?
Respon el Sr. Arbós. Ara mateix no tinc la informació, però li faré arribar.
Intervé el Sr. Granados. Aprofitant el decret d’adjudicació dels serveis de realització
d’imatges i visualitzacions en 3D dels carrers Macarnau i Roser. Es podria incloure
imatges 3D del traçat proposat per la Generalitat de la variant al pas per Olot que
havíem demanat en un ple anterior?
Intervé el Sr. Alcalde. La Generalitat no ha dit encara quin traçat tindrà la variant.
Estem esperant que es resolguin les al·legacions. No podem fer un render d’un traçat
que encara no tenim. És a dir, hi ha un estudi informatiu amb quatre traçats possible i
fins que no es resolguin les al·legacions no sabrem el traçat definitiu. Per altra banda,
aquest render concret té a veure amb la urbanització de l’entorn del barri del Morrot i
Sant Francesc. Hem hagut de donar la informació als veïns de forma telemàtica i ens
era més fàcil fer-ho amb aquestes imatges 3D a partir del projecte d’en Toni Casamor.
Intervé el Sr. Granados. El decret que encarrega la compareixença un recurs
contenciós administratiu abreujat contra l'acord de la Junta de Govern Local del 16 de
juliol del 2020. Voldríem saber de quin acord es tracte?
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Intervé la Secretària. Es tracte d’un contenciós interposat per la desestimació d’un
acord de reclamació patrimonial de la Junta de Govern, però no li sabria dir de quin
cas concret es tracte aquest. Ho buscarem i li farem arribar.
Intervé el Sr. Granados. Per quin motiu es concedeix l’exempció de l’IBI del 2021 als
tres centres educatius concertats que tenim a la ciutat?
Intervé la Sra. Torras. L'article 62.2 del Reial Decret del 2/2004 diu que una escola que
actua com a centre concertat està exempt de pagar l'IBI. Llavors aquest IBI en
contrapartida el paga l'Estat.
Intervé el Sr. Granados. Intuïm que el decrets que es denega una parada de Sant Jordi
és perquè es tracte d’entitats?
Intervé el Sr. Alcalde. Va haver-hi una recomanació del Procicat que determina que
per les poblacions de menys de 5.000 habitants, que en molts casos no tenen ni una
floristeria ni una llibreria, pugui vendre roses i llibres una entitat com per exemple una
associació de pares, un casal de gent gran, etc. Però en les poblacions de més de
5.000 habitants el Procicat recomanava que només puguin fer-ho els que formen part
del gremi de llibreters, editorials i floristeries per tal d’evitar contagis.
5. - JUNTA DE GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
Intervé la Sra. Roca. Ens podríem donar informació sobre l’aprovació del servei de
dinamització de participació ciutadana al projecte de lluita contra la discriminació a
l’accés a l’habitatge de la Junta de Govern del dia 25 de març?
Intervé el Sr. Güell. Aquesta adjudicació del servei de dinamització de participació
ciutadana forma part del projecte de lluita contra la discriminació d'accés a l'habitatge.
Es procedeix doncs, a fer la contractació d’una empresa especialitzada, precisament
per dinamitzar tots els tallers de treball que es fan amb agents de la propietat
immobiliària, llogaters, entitats, serveis tècnics de l'Ajuntament, etc. Aquest és un
projecte que es fa sota la metodologia i forma de treball de la Universitat de Girona.
Intervé la Sra. Roca. Com estan les obres de rehabilitació de la tribuna de l’Estadi
Municipal?
Intervé la Sra. Torras. Actualment, tenim una única oferta i ha de presentar uns
requeriments que se li han fet. Té fins dilluns per presentar aquest requeriments sinó
haurem de tornar fer aquesta licitació.
Intervé el Sr. Granados. Quin cost té la instal·lació de la caldera de biomassa de
l’escola Bisaroques? Es té previst instal·lar-ne també en d’altres centres?
Intervé la Sra. Torras. El cost de la caldera i la seva instal·lació és de 150.000€. Hi ha
78.000€ de subvenció de la Diputació i 72.000€ de fons propis. Si contem els consum
dels pròxims anys, del 2021 al 2023 el cost pujarà un total de 190.000€.
Intervé el Sr. Güell. A mesura que hi hagi necessitats d’inversió a les escoles la
intenció és substituir els consums de gasoil o gas natural per biomassa, sempre que
els espais físics ho permetin. El que no farem és un canvi radical a totes les escoles
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perquè en moltes de les escoles hi ha instal·lacions noves que encara no s'han
amortitzat i que s'han finançat amb pressupost municipal. Hi haurà un pla de
substitució de calderes a mesura que aquestes vagin quedant obsoletes.
Intervé el Sr. Granados. S’han atès les al·legacions presentades en la urbanització
dels trams del carrer Roser, Macarnau i Pintor Domenge que conformen la via viabilitat
perimetral a l'entorn de l'Espai Cràter?
Intervé el Sr. Alcalde. Es van resoldre en sentit positiu. Els passos de vianants
quedaran molt més ben senyalitzats de com figuraven en el projecte inicial. S’ha
introduït un pas de vianants més que no figurava en el projecte inicial i que permetrà
creuar directament des de l’Espai Cràter a l’entrada directa del propi cementiri.
S’afegeix també una vorera nova al sector nord d’aquest tram de carrer.
6.1. - DONAR COMPTE AL PLE DEL DECRET DE DEVOLUCIÓ D'ICIO
Núm. de referència : X2021015706
Núm. expedient: TR042021000002

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 del decret 2021LDEC001170 de la devolució de la liquidació d’ICIO
a l’Instituto Nacional de la Seguridad Social, que es transcriu a continuació:
“Atès que en data 01/02/2018 l’esmentat Ministerio sol·licita la devolució de la
liquidació per ICIO, ingrés efectuat el 30/06/2009 per l’esmentada obra no realitzada.
Atès que el 24/07/2018 per Resolució de l’Alcaldia s’estima aquesta sol·licitud.
Atès que l’01/08/2018 l’ingrés per aquest concepte, esdevé indegut.
RESOLC
Procedir a la devolució de 376.585,58 euros en concepte de l’impost de construccions i
obres.
Procedir a la devolució de 37.568,29 euros en concepte d’interessos de demora, des
de l’01/08/2018, data en què l’ingrés esdevé indegut.
Que s’efectuï l’ingrés de les esmentades quantitats, mitjançant transferència, al
compte núm.: ES90 0182 2370 4000 0074 0724. “
Intervé la Sra. Torras. El 17 de juny del 2009, l’ajuntament d’Olot concedeix la llicència
d'obres del nou edifici que la Seguretat Social pensa construir a l'espai de l'antiga
farinera. El dia 30 de juny es materialitza el cobrament de l’ICIO per un import de
376.568,29€. Passa el temps i aquesta obra no es comença.
Des de la Seguretat Social es van demanant diferents pròrrogues que l’Ajuntament
concedeix. Finalment, passat 9 anys la Seguretat Social demana la devolució de l’ICIO
perquè es decideix no realitzar l’obra. Al tractar-se d’un import molt gran es comença a
negociar la devolució per fer-ho a terminis. Se’ns diu que possiblement es podrà fer
però en tot cas que es demani per escrit. Després de varis enviaments a Madrid i a la
Delegació del Govern a Girona, no aconseguim cap resposta concreta per escrit del
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que havíem acordat verbalment. El dia 23 de juliol del 2020, rebem un carta on se’ns
reclama que paguem el deute en la seva totalitat. Aquesta carta és firmada per una
nova directora general i li constatem que estem negociant la devolució a terminis des
de fa un temps. Li enviem de nou tota la documentació junt amb un informe de
l’interventor on consta el que ingressem per aquest concepte. El dia 22 de març, ens
demanen de nou la devolució i a més ens reclamen uns interessos de demora, des del
dia 1 d’agost de 2018, data en què l'ingrés esdevé indegut. L'import dels interessos de
demora són 37.000€ pel que fa un total de 414.000€. Des de l’Ajuntament sempre s’ha
reconegut que tenien dret a la devolució del nominal, però demanàvem terminis per
realitzar el pagament. Inclòs, estàvem disposats a pagar interessos per aquest
terminis. Vista aquest episodi queda de manifest que tenen poca empatia cap al mon
local, més donat el moment especialment difícil que patim i donada la situació actual.
Intervé el Sr. Riera. A part de ser un import elevat, dol més que després d’un procés
de negociació el resultat no sigui bo. Des del moment en el qual reconeix el dret a
devolució per part de l’Ajuntament el dia el 20 de juliol de l'any 2018, entenem que
s'obre aquest període i pel motiu que sigui no ha sigut de profit. Per altra banda, també
el terreny segueix tancat i en desús. En aquest cas haurem de seguir insistint en una
cessió per ús públic. Sumar-nos a que no és una manera de procedir.
Intervé el Sr. Guix. Entenem i ens a sap greu aquest enteniment amb la Seguretat
Social. Però en tot cas, és legal que s’hagi de retornar l’ICIO. Ara, és important iniciar
una negociació amb la Seguretat Social perquè la ciutat pugui gaudir del solar per ferhi per exemple aparcaments. En clau de futur, seria interessant que aquest edifici es
realitzés per desenvolupar la iniciativa de la Seguretat Social i d’aquesta manera poder
enderrocar l’edifici de davant de l’INS que ens priva de la connexió del pg. de
Barcelona amb el pg. de Sant Roc.
Intervé el Sr. Alcalde. Hem intentat posar- nos en contacte amb la Seguretat Social per
demanar-ho, però se’ns ha fet saber que ho fem per escrit. M’afegeixo a les paraules
de la Sra. Torras, en el sentit que ho trobo un fet lamentable que en un any com
aquest se’ns reclamin 414.000€ conseqüència de no havent-se respost en uns
requeriments que des de l’Ajuntament havíem anat fent.
Ens ha arribat en el pitjor any possible perquè havíem fet un esforç d'estalvi per
dedicar-ho a temes de reactivació econòmica i temes de recuperació social.
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.2. - INFORME DE MOROSITAT, PRIMER TRIMESTRE DE 2021
Núm. de referència : X2021015693
Núm. expedient: TR032021000002

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

“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A
TERME PER PART DE L’AJUNTAMENT, DURANT EL PRIMER
TRIMESTRE DE 2021.
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L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions
comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, determina que els tresorers
o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions locals, elaboraran trimestralment un
informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al pagament de les
obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i la quantia global de
les obligacions pendents en les que s’estigui incomplint aquest termini determinat.
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la mateixa
llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el deutor ha de
complir és:
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des de la
data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de pagament
serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació o verificació dels béns o
serveis ...”
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període mig
de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el procediment
de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27
d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera,
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de 22 de
desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que s’entendrà per nombre
de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la data d’aprovació dels documents
que acreditin la conformitat dels béns lliurats o serveis prestats fins a la data del pagament
material per part de l’administració.
Aquest informe és referit al primer trimestre natural de 2021, i detalla el volum total de
pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el volum total
de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també entre els que es troben
dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total de documents que, havent
transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen l’obligació comptable reconeguda.
En resum:
AJUNTAMENT D’OLOT
1T 2020

2T 2020

3T 2020

4T 2020

1T 2021

33.50
22.25
3.367.971,50

29.51
22.37
2.216.473,55

28.40
20.67
2.741.296,60

28.18
17.18
3.374.990,08

33.24
25.03
4.012.198,89

11.97
551.363,11

17.96
344.570,05

18.30
887.307,23

14.39
2.299.699,31

16.31
1.025.852,48

4T 2020

1T 2021

PAGAMENTS
Termini de pagament des de la data de registre factura
Termini de pagament des de la data conformitat factura
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS (a la fi del trimestre)
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.)
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre

DINAMIG
1T 2020

2T 2020

3T 2020

PAGAMENTS
Termini de pagament des de la data de registre factura
Termini de pagament des de la data conformitat factura
TOTAL PAGAT dins el trimestre
PENDENTS
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36.96
25.97

24.36
17.48

30.41
19.77

25.07
17.29

33.10
27.31

293.896,83

12.616,56

40.382,79

123.677,07

150.155,63

termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.)
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre

46.74
12.999,39

28.51
10.000,12

12.10
23.174,88

16.77
124.070,62

S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de
juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de
lluita contra la morositat en les operacions comercials.
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al Ple de
l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del Ministeri
d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment.”
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.3. - DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE L'ESCENARI PRESSUPOSTARI
2021/2024 AL MINISTERI D'HISENDA ( MINHAC)
Núm. de referència : X2021015031
Núm. expedient: CPG52021000006

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 tramesa de l’escenari pressupostari 2021/2024 al
Ministeri d’Hisenda (MINHAC).
Segon.- S’acompanya document a l’expedient.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.4. - DONAR COMPTE DE L'APLICACIÓ DEL "FONS DE CONTINGÈNCIA
EXTRAORDINARI COVID-19 (2020/2021)"
Núm. de referència : X2021015046
Núm. expedient: CPG52021000007

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 extraordinari COVID19 (2020/2021)” entre 1 de gener de 2021 i 15 d’abril de 2021.
Segon.- S’acompanya document a l’expedient.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
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15.04
7.944,11

Intervé el Sr. Riera. Ens podrien aclarir a què és degut aquest volum tant elevat de
100.000€ de la partida de pensions? És atribuïble a qüestions de familiars per Covid
en què s’ha hagut de reallotjar persones perquè hi havia una part de la família
infectada i era impossible aïllar-les? O és un tema endèmic?
Intervé la Sra. Torras. Des del Consorci Acció Social cada any la partida de pensions
puja bastant. El detall de si són familiars o gent amb Covid el desconec perquè qui ho
té és el Consorci. Però veient les dades d’aquest any és evident que amb la Covid això
s’ha triplicat.
Intervé la Sra. Muñoz. Enguany 143 persones han viscut durant un període de temps
en una pensió. Vist anys anteriors aquesta xifra ha augmentat moltíssim. Per tant, sí té
a veure amb qüestions de Covid. Però per altra banda, també és cert com ha dit el Sr.
Riera que és un tema endèmic.
Intervé el Sr. Alcalde. Si tenen interès en aprofundir en aquest tema des del Consorci
ens poden dir quin tipus de perfil de família són els que ho utilitzen habitualment.
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.5. - DONAR COMPTE DE L'INFORME D'AUDITORIA DEL CONTROL FINANCER
DE LES SUBVENCIONS ATORGADES EN EL DECURS DE L'ANY 2019
Núm. de referència : X2021015054
Núm. expedient: CPG52021000008

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Donar compte de l’informe d’auditoria del control financer de les subvencions
atorgades en el decurs de l’any 2019.
Segon.- S’acompanya informe a l’expedient.
Tercer.- Requerir als gestors de les subvencions i a les àrees de Serveis Econòmics i
Serveis Jurídics que revisin els diferents documents i procediments que calgui
esmenar en virtut de les observacions i recomanacions fetes a l’esmentat informe.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Riera. Necessitem més temps per ordenar tot el que diu l’auditoria però
principalment creiem que calen molts canvis. Per exemple, quan parla del Pla
estratègic de subvencions hauria de tenir una vigència de tres anys, en comptes d’any
a any. Nosaltres ja fa temps que ho reclamem. L’auditoria també posa de manifest
que manquen indicadors de control i tota una sèrie de compliments d'objectius de les
activitats. Cal doncs revisar l’ordenança i adaptar-la amb els canvis que ens proposa
l’auditoria. Sense entrar en detalls, en el cas de les subvencions de les activitats
culturals ens diu que manca un òrgan col·legiat que sigui l'encarregat d'introduir les
sol·licituds. I això hauria de ser una cosa que hauria de crear el propi Ajuntament.
En l’apartat de subvencions nominatives de l’any 2019 es van atorgar més de
646.000€ en aquest concepte. Destaca el fet que aquestes no van seguir els
mecanismes reals sobre si estaven al corrent de pagament amb l’Ajuntament. Quan
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parla d’Olot televisió i la Unió Esportiva Olot aquestes no van informar de les
retribucions dels òrgans de direcció o d'administració d'aquests mateixos organismes.
Quan són documents que cal que hi siguin. En el cas d’Olot televisió a més va en
contra de les mateixes bases del Pla estratègic de subvencions, en el sentit que
aquestes van destinades a subvencionar entitats sense ànim de lucre i Olot televisió
és una societat mercantil amb els seus interessos i amb voluntat de benefici. També
les factures aportades per aquesta societat són sense comprovant i no hi ha una
justificació de la totalitat de l'import subvencionat. Tant aquesta auditoria, com la que
feia referència als organismes autònoms ens constaten que hi ha tota una sèrie de
coses que no es fan bé i cal esmenar-ho.
Intervé el Sr. Mir. Valorar de manera positiva el fet d’incorporar aquetes auditories amb
ànim de millorar les coses per ajudar les entitats i de fer les coses millor. Ens
agradaria fer èmfasi en algunes de les recomanacions que es fan a l’auditoria per
poder incorporar-les en els futurs reglaments modificacions. Per exemple pel que fa el
Pla estratègic l’auditoria comenta que es va fer només per un any, quan hauria de ser
per tres anys. També en a sembla interessant la recomanació que hi haurien d'haver
eines objectives que relacionin els objectius amb les accions perquè sinó és complicat
analitzar si s’han complert amb els objectius de les accions. Pel que fa als indicadors
l'auditor diu que no consten enlloc i creiem que és un element necessari d’incorporarlos per fer un seguiment més acurat. Pel que fa a l'apartat de l'ordenança general de
subvencions hi ha una recomanació que en molts casos no es va complir i és el que
aconsella no excedir el 50% del cost del servei de l’activitat. En tot ca si s’ha d’excedir
que es justifiqui adequadament. Un altre element que no es dona és que les pròpies
entitats subvencionades declarin si han rebut subvencions d’altres administracions.
Ens ha sorprès que aquest document no apareixia en cap de les subvencions que
s'han auditat. És un element que s’ha de controlar i que una mateixa activitat no rebi
subvencions de diferents administracions perquè fins i tot podria suposar que l’import
de les subvencions superés el cost real de l’activitat. També es troba a faltar un
document que manifesti que les entitats que demanen la subvenció no es troben en
cap situació d’incompatibilitat. Pel que fa a les bases reguladores de la concessió de
subvencions seria convenient que les subvencions s’atorguessin a la Junta de Govern
Local per tenir-ne un millor coneixement tots els grups i també millor en transparència.
Un altre element important en aquí són els criteris de valoració. En aquest cas aquest
criteris no estan valorats i no hi ha forma objectiva de saber quines entitats tenen una
major puntuació. Per tant caldria incorporar aquesta valoració. També es troba a faltar
un òrgan col·legiat que coordinés i fes el seguiment d’aquestes subvencions.
Finalment, aclarir quin és l’import a justificar perquè no queda clar si ha de ser el del
cost total de l’activitat o només el de l’import de la subvenció.
Intervé el Sr. Quintana. Ho valorem com a positiu perquè és un bon exercici en una
basant de quines coses hem de millorar com Ajuntament. En tot cas esperarem a
veure, a partir d’aquesta auditoria, quina proposta fan de modificació de les bases de
subvencions. Insistir pel que fa el Pla estratègic de subvencions que hi hagi uns criteris
clars d’adjudicació, indicadors i objectius perquè tothom tingui clar les regles del joc.
Ens agradaria que quan tinguessin fet el plantejament de la modificació ens ho fessin
arribar.
Intervé la Sra. Torras. Des del 2019 és veritat que ja s’han canviat coses. Tot i això,
l’auditoria ens ha de servir a tots per fer les coses millor. Les esmenes i suggeriments
que fa l’auditoria són bàsicament de forma i no de contingut. Quan parlem del Pla
estratègic de subvencions si és cert que la llei diu que s’han de fer a tres anys.
Anteriorment aquest Ajuntament ho feia a tres anys però es va considerar de fer-ho
anul·lament i aprovar-ho junt amb el pressupost per un tema de transparència.
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Intervé el Sr. Interventor. Els defectes que s'han trobat són de forma, en cap cas de
fons. Però sí que és veritat que convé fer una revisió molt exhaustiva del sistema de
com s'atorguen les subvencions a l'Ajuntament d'Olot. La comissió jurídica i econòmica
ja ha fet una primera trobada i el primer que hauran de fer és una modificació bastant
profunda de la nostra ordenança, del nostre pla estratègic i nosaltres el que hem
proposat és que això es porti al plenari del mes de maig i que no hi hagi més dilació.
Entenem que tot això condicionarà els expedients de sol·licitud del conveni, els acords
d’aprovació i els expedients de justificació. No pot ser de cap altra manera perquè hem
de complir la normativa i a més a més aquesta auditoria molt probablement l'any que
ve l'hagin d'enviar a la Sindicatura de Comptes amb les conseqüències que això podria
tenir per a la corporació per aquestes qüestions de forma.
És important dir que els serveis d'intervenció admeten que probablement han tingut
certa laxitud en la gestió. I si això ha estat així, és perquè nosaltres entenem que la
manera de fer més àgil els procediments en benefici de les entitats de la ciutat i que
tothom pugui tenir accés universal a aquestes subvencions és facilitar els tràmits. Vagi
per davant que tots aquests canvis condicionaran i dificultaran en l'accés a les
subvencions i la seva justificació. Per tant, és una moneda que té dues cares i això és
bo que també es digui.
Intervé el Sr. Alcalde. Voldria tancar aquest tema trencant una llança a favor de les
entitats. Personalment tinc una obsessió en que una entitat que es dedica a programar
sardanes, no es dediqui un 30% a programar sardanes i un 70% a fer papers. Perquè
amb el grau de control i coneixement que tenim cadascun a les seves àrees de la
feina que fan les diverses entitats i els asseguro que no hi ha res estrany. Tenim les
subvencions socials, veïnals i cooperació que ens venen a través del persona tècnic
d’acció comunitària del Consorci d’Acció Social amb uns barems de puntuació que
t’acaba dient què li correspon a cadascuna. Les esportives que segueixen un estricte
ordre a partir dels nois i noies que tenen associats i finalment tenim un paquet més
heterogeni que son les activitats culturals i ciutadanes. En aquestes és molt difícil.
Perquè en aquí si les entitats hi ha de portar el 50% del cost oblidem-nos d’activitats
com l’Aplec de la Sarda, Lluèrnia, de les xerrades de l’Aula de difusió Cultural al Casal
Marià, el Mini, Robolot, etc. Totes són entitats que treballen amb diner públic però hi
treballen bé. Els coneixem i a la nostra ciutat dona prou proximitat com perquè es
pugui confiar amb aquestes persones. Com bé diu l’interventor, formalment podem
millorar algunes coses però de problema de fons no n'hi ha cap. I això m’agradaria que
quedés molt clar. Tampoc hem de caure que es torni impossible demanar una
subvenció perquè hi ha entitats i associacions que les persones que tenen al
capdavant no tenen ni els coneixements, ni la preparació, ni les ganes de dedicar tres
quartes parts del temps que dediquen a la seva associació a fer papers.
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.6. - DONAR COMPTE DE L'ACORD ADOPTAT PEL QUE FA ALS TREBALLS DE
CONTROL FINANCER I PLA D'AUDITORIES DE L'EXERCICI 2020
Núm. de referència : X2021015064
Núm. expedient: CPG52021000009

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’acord adoptat pel que fa als treballs de control financer i
pla d’auditories de l’exercici 2020.
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Segon.- S’acompanya acord de la Junta de Govern de 8 d’abril de 2021 i el pla de
control financer emès pels Serveis de la Intervenció Municipal.
Tercer.- S’acompanya informe de la proposta dels treballs a realitzar.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.

I el Ple se’n dona per assabentat.
6.7. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL
EVENTUAL
Núm. de referència : X2021014969
Núm. expedient: SG052021000002

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia, dona compte
que:
A l’abril de 2021, l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que estableix l’article 104 bis de
la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la
Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració
local, tal com recull el següent quadre:

Personal eventual màxim
segons art. 104 bis
Personal eventual contractat
a l’abril de 2021
Adscripció

7
2
Serveis Generals

Presenta la proposta la Sra. Francès i n’explica el contingut.
I el Ple se’n dona per assabentat.
Intervé la Secretaria. Referent al decret de felicitacions al personal de la Policia
Municipal, en el seu punt quart es proposa concedir el títol membre honorari amb el
sergent Miquel Cruanyes. Aquest punt, segons el reglament de servei de la Policia
Municipal d'Olot requereix un acord de ple. Per tant, en comptes d’un assabentat seria
un acord propi i s’hauria de votar.
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6.8. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONCESSIÓ DE FELICITACIONS
INDIVIDUALS I CONDECORACIONS ALS EMPLEATS DE LA POLICIA MUNICIPAL
DE L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2021014219
Núm. expedient: RH212021000001

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 dels decrets d’alcaldia de 13 d’abril de 2021 i de 19 d’abril de 2021 de
lliurament de felicitacions individuals i de condecoracions a divers personal de la
Policia Municipal de l’Ajuntament d’Olot.
Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.9. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONCESSIONS INDIVIDUALS DE
FELICITACIONS I CONDECORACIONS
Núm. de referència : X2021016056
Núm. expedient: SG042021000001

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Donar compte del decret d’alcaldia núm. 2021LDEC001418, de 20 d’abril de 2021
concessions individuals de felicitacions i de condecoracions.
Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut
I el Ple se’n dona per assabentat.
6.10. - APROVAR EL NOMENAMENT DEL SERGENT MIQUEL CRUAÑAS
VILAGRAN COM A MEMBRE HONORARI DEL COS DE LA POLICIA MUNICIPAL
D'OLOT
Núm. de referència : X2021016895
Núm. expedient: RH212021000003
L’article 45, apartats 1 i 2, de la Llei 16/1991 de les policies locals, regula que els
reglaments específics de la policia local poden establir un règim d’atorgament de
distincions i de recompenses a llurs membres en determinats supòsits o circumstàncies.
També estableix que les distincions, condecoracions i les recompenses han de constar en
l’expedient personal del funcionari i poden ser valorades com a mèrit en els concursos de
provisió de llocs de treball.
L’article 97 del Reglament de serveis de la Policia Municipal d’Olot estableix el següent:

Mod ACTS_DP06

1. Els membres del cos de la Policia Municipal que durant la seva trajectòria professional
hagin destacat de forma meritòria podran ser distingits, en arribar la seva jubilació, amb la
concessió del títol de membre honorari del cos, amb categoria superior a la que tinguin,
amb efectes honorífics.
2. També podrà atorgar-se aquesta distinció excepcionalment a ciutadans que, per la seva
relació continuada i sempre meritòria amb el cos o la seva col·laboració en fets rellevants,
en resultin mereixedors.
3. La condició de membre honorari s’atorgarà per mitjà d’una resolució del Ple de
l’Ajuntament, a proposta de l’Alcalde - President.
Vist l’informe emès pel sotsinspector en cap de la Policia Municipal d’Olot de data 31 de
març de 2021, amb número d’expedient NI022021001027, en el qual proposa la concessió
del títol de membre honorari del cos al sergent Miquel Cruañas Vilagran.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Nomenar amb el títol de membre honorari del cos de la Policia Municipal d’Olot, amb
categoria superior a la que tingui, amb efectes honorífics, al sergent Miquel Cruañas
Vilagran, per la seva dedicació i meritòria trajectòria professional que ha comportat
innombrables beneficis al cos de la Policia Municipal des dels diversos càrrecs i categories
que ha ostentat, així com beneficis en pro de la mobilitat i la seguretat viària en la ciutat
d’Olot.

Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP)
7.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ESCOLES BRESSOL CURS 2021-2022
Núm. de referència : X2021015712
Núm. expedient: IG112021000007

Vist que l’àrea d’educació de l’Ajuntament com cada any ha estudiat els preus, horaris,
calendari i normes de gestió per al proper curs escolar de les escoles bressol 20212022
Vist que per fer front al cost d’aquest servei 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) cal l’aprovació del preus
públics corresponents.
Es comprova que aquests preus públics no cobreixen el cost del servei, com es detalla
a informe econòmic que consta a l’expedient.
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 els preus públics de les escoles bressol curs 2021-2022 que es
detallen:
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1. Escoles Bressol Municipals
1.1 Horaris i calendari escolar
1.2 Preus
1.3 Bonificacions
1.4 Calendari preinscripció i matriculació
1.5 Criteris d’admissió
1.6 Oferta de places

ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS D’OLOT
1.1 HORARIS I CALENDARI ESCOLAR
HORARI DE LES ESCOLES BRESSOL: obertes de dilluns a divendres de ¾ de 8h a les 5h de la
tarda.
Es pot escollir estada de matí o estada de matí i tarda, amb servei de menjador o sense:
L’estada de matí és obligatòria i inclou l’hora d’acollida.
Horaris d’entrada i sortida:
ENTRADA AL MATÍ: de ¾ de 8 a 2/4 de 10 h
SORTIDA ESTADA MATÍ: de 2/4 a ¾ de 12h
SORTIDA PELS QUE ES QUEDEN A DINAR: de ¾ de 3 a les 3h de la tarda.
ENTRADA A LA TARDA: a partir de ¾ de 3 h
SORTIDA A LA TARDA: de 2/4 de 5 a les 5h
Els horaris es poden veure afectats si continuen les mesures de contenció de la Covid-19.

CALENDARI DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS
Calendari escolar provisional amb infants: del 13 de setembre de 2021 al 30 de juny de 2022.
Els alumnes nous s’incorporen el dia següent de començar els alumnes antics, i durant el mes
de setembre fan adaptació.
El calendari escolar definitiu, amb festius i dies de lliure disposició s’aprova el mes de juliol i es
penja al web www.olot.cat
El mes de juliol s’ofereixen 4 setmanes d’”EBMO d’Estiu” per a les famílies matriculades. És
una activitat emmarcada dins les Activitats de lleure infantil i juvenil, amb personal diferent, i
ofert a dues escoles bressol, condicionada la seva obertura a la demanda d’usuaris.
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1.2. PREUS
MATRÍCULA:
70 € si es matriculen el primer trimestre
46,20 € si es matriculen el segon trimestre
23,10 € si es matriculen el tercer trimestre
La matricula serà un pagament únic i no es retornarà en cap cas.

MATERIAL:
Pagament únic de 30 €
Es paga juntament amb el primer rebut.
Només una vegada al curs. No es prorrateja.
L’import del material no es retorna en cap cas.

QUOTES MENSUALS SEGONS HORARIS:
PREU ESTADA MATÍ: 128€/mes
PREU* ESTADA MATÍ I TARDA: 174€/mes
*No inclou el cost del dinar, i cal afegir el cost del berenar: 1€/dia ( en el cas dels usuaris fixes).
El preu inclou l’hora d’acollida matinal.

PREUS AMB BONIFICACIONS A LA QUOTA D’ESTADA: (veure condicions en l’apartat de
bonificacions)

QUOTA MATÍ

QUOTA MATÍ I TARDA

20%: 102’40€/mes

20%: 139’20€/mes

30%: 89’60€/mes

30%: 121’80€/mes

60%: 51’20€/mes

60%: 69’60€/mes

90%: 12’80€/mes

90%: 17’40€/mes

SERVEI DE MENJADOR: DINAR I BERENAR
HORARI DE MENJADOR: de 2/4 de 12 a 3h de la tarda
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PREUS:

preu dia :

DINAR

BERENAR

NADÓ-BIBERÓ
DINAR

usuari fix

5,65 €/dia

1,00 €/dia

2,00 €/dia

usuari esporàdic

7,15 €/dia

6,10 €/dia (inclou estada tarda)

3,00 €/dia

. S'entén per usuari fix aquell que fa ús del servei com a mínim 3 dies a la setmana, amb la
condició que els dies siguin sempre els mateixos durant el curs escolar.
. l’usuari esporàdic és aquell que fa ús del servei i ho comunica a l’escola el mateix dia abans
de les 9’30h.
Tant per faltes de menjador com per demanar un ús esporàdic cal avisar l’escola abans de
2/4 de 10h del matí del mateix dia. Si no es fa dins aquest horari es cobrarà el servei.

ALTRES PREUS
Reserva de plaça: només en determinats casos, i condicionat a la demanda, es pot reservar la
plaça per un període concret. Motius pels quals durant un temps determinat es reserva la
plaça:
. Infants que causen baixa temporal per malaltia
. Infants que per situacions familiars s'absenten del servei un període curt i
determinat ( vacances, permisos,...)

Preu de reserva de plaça tot el mes: Els que no fan ús del servei però volen reservar la plaça
se’ls aplicarà la quota d’estada de matí, respectant la bonificació sobre la quota que els
correspongui d’acord amb els criteris establerts.
Preu de reserva de plaça mig mes: el 50% de la quota d’estada de matí, respectant la
bonificació sobre la quota que els correspongui d’acord amb els criteris establerts.
El preu de reserva de plaça de mig mes només és d'aplicació a aquelles famílies que estiguin
en alguna de les situacions anteriors a partir del dia 16 de cada mes.

1.3. BONIFICACIONS
Hi ha bonificacions per a la quota d’estada.
Les bonificacions no són acumulables entre elles. S'aplicarà la bonificació més avantatjosa per
a la família.
Per demanar una bonificació cal fer una sol·licitud a l’Àrea d’Educació i Joventut de
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l’Ajuntament d’Olot, i aportar la Renda de l’any 2020 o autoritzar a l’Ajuntament per consultar
els ingressos a Hisenda.
S’ha de sol·licitar cada curs escolar.
Hi ha dos tipus de bonificacions: segons la renda, i segons tipologia de família:

a/ BONIFICACIONS SEGONS LA RENDA
Bonificació 30%
Membres de la
unitat familiar

Bonificació 90%*

Bonificació 60%

Límit de renda
anual

Límit de renda anual

Límit de renda anual

2

17.927,39 €

14.939,49 €

11.951,60 €

3

21.512,87 €

17.927,39 €

14.341,91 €

4

25.098,35 €

20.915,29 €

16.732,23 €

5

28.683,83 €

23.903,19 €

19.122,55 €

6

32.269,31 €

26.891,09 €

21.512,87 €

7 o més

35.854,79 €

29.878,99 €

23.903,19 €

* Les bonificacions del 90% estan limitades a una partida de 15.000€. En el cas que hi hagi més
famílies susceptibles de ser beneficiàries s’aplicaran els següents criteris en aquest ordre, per
tal d’adjudicar les bonificacions:
1. estar matriculat a Infantil2
1.1. tenir carnet de família monoparental vigent
1.2. tenir carnet de família nombrosa vigent tenir carnet de família nombrosa especial
vigent
2. estar matriculat a Infantil1
2.1. tenir carnet de família monoparental vigent
2.2. tenir carnet de família nombrosa especial vigent
2.3. tenir carnet de família nombrosa vigent
3. estar matriculat a Infantil 0
3.1. tenir carnet de família monoparental vigent
3.2. tenir carnet de família nombrosa especial vigent
3.3. tenir carnet de família nombrosa vigent
En cas d’empat s’ordenaran les sol·licituds a partir de la renda més baixa.
L’ordre de sol·licituds es farà just després del període de matriculació. Si no s’exhaureix la
partida podran optar a la bonificació matrícules fora de termini, per ordre d’inscripció.
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b/ BONIFICACIONS TIPUS DE FAMÍLIA (conjuntes a les tres escoles municipals)

CONCEPTE

BONIFICACIÓ

LÍMIT DE RENDA

Segon membre de la unitat familiar *

20%

50.000€

* S’entén com a segon membre de la unitat familiar: germans o pares o tutors legals.
Aquesta bonificació s’aplicarà a partir del segon membre i successius, que tinguin la quota
més reduïda.

CONCEPTE

BONIFICACIÓ

LÍMIT DE RENDA

Família nombrosa

30%

50.000€

Família monoparental

30 %

50.000€

Aquestes bonificacions no són acumulables amb les bonificacions segons la renda.
S’aplicarà la bonificació més avantatjosa per a la família.

COBRAMENT DE LES QUOTES D’ESTADA A L’ESCOLA BRESSOL
Les quotes mensuals segons els serveis sol·licitats (matí o matí i tarda) i les bonificacions
corresponents es paguen durant 10 mesos, del mes de setembre al mes de juny. El preu de
l’Escola Bressol està repartit entre tots els mesos del curs, així doncs les quotes es paguen
totes senceres, independentment dels dies lectius.
Si es fa ús de les EBMO d’Estiu, el mes de juliol es paga una quota més.
Els rebuts es cobren per domiciliació bancària entre l’1 i el 5 de cada mes, excepte el mes de
setembre que el rebut s’emet entre el dia 10 i 20. (s’estudiaran altres alternatives de
cobrament quan es cregui necessari i si la família ho sol·licita).
La quota del mes de setembre correspondrà al darrer horari notificat i la bonificació assignada.
Si un cop resolta, la bonificació és diferent i/o l’horari s’ha modificat, es regularitzarà amb la
quota del mes d’octubre.
Pels alumnes nous el mes de setembre es cobrarà la quota de matí, perquè fan adaptació. Si
algun alumne fa ús del servei de menjador o de tarda, es cobrarà el mes següent.
Si es vol fer un canvi en l’ús del servei, cal avisar a l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament
d’Olot abans de finalitzar el mes, per tal que s’apliqui la nova quota al mes següent. Si ja s’han
girat els rebuts, es regularitzarà amb la quota del mes següent.
Una vegada iniciat el curs escolar si es produeix una alta entre el dia 1 i el 15 del mes es
cobrarà la quota mensual assignada sencera. Si es produeix una alta a partir del dia 16 del mes,
es cobrarà el 50% de la quota assignada.
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Les quotes es cobraran únicament per rebut bancari i es domiciliaran al compte corrent
facilitat per la família.
L’Ajuntament d’Olot podrà iniciar els tràmits pertinents per cobrar aquells rebuts retornats si
cal pel procediment de constrenyiment.
Retorn de la part proporcional de la quota a causa de la Covid-19: en el cas que es tanqui una
aula per un cas positiu, es farà el retornarà la part corresponent als dies que no es pugui
assistir a l’Escola Bressol, sempre i quan s’estigui al corrent de pagament. El retorn serà als
nens que no siguin positius de covid’19.

COBRAMENT DEL SERVEI DE MENJADOR
El servei de menjador el gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa (CCG).
El cobrament del servei de menjador de tots els usuaris es farà a mes vençut, per rebut
bancari.
El rebut inclourà els dies assistits i les faltes del mes anterior, en el cas dels alumnes fixos; en el
cas dels alumnes esporàdics, el rebut serà segons els dies assistits.
El primer rebut es rebrà el mes d’octubre, i correspondrà als dies de setembre, i així
successivament. Al juny es rebran dos rebuts: a principis de mes un que correspondrà als dies
de maig, i un altre a finals que serà el rebut del dies de juny.
Absències pels usuaris fixes: Per tots els dies no assistits i justificats degudament (avisant a
l’escola abans de les 9’30h), es cobrarà un 70% del preu del menú/dia en concepte de
despeses fixes del servei (tant de dinar com de berenar, dels alumnes fixes).
L’import de les absències es cobrarà durant un màxim de 3 dies lectius consecutius. A partir del
quart dia ja no es cobrarà, i s’entendrà que l’usuari no fa ús del servei per raons de malaltia o
qualsevol altra que ho justifiqui.
El servei de menjador no gaudeix de bonificacions. En el cas que el Departament d’Educació
atorgui subvencions als Ajuntaments per minorar aquest cost, s’informarà a les famílies
beneficiàries.

BAIXES:
Quan per a qualsevol motiu una família vol donar-se de baixa de l’escola bressol és
imprescindible que es dirigeixi a l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot per omplir
i signar el full de baixa definitiva*.
Si una família deixa de portar l’infant a l’escola i no ho comunica, es donarà automàticament
de baixa després d’un mes de no assistir-hi, i la seva plaça podrà ser ocupada per un altre
infant. La família rebrà una carta informativa, i li correspondrà fer-se càrrec de tots els rebuts
pendents.
Per un alumne que continua el curs següent, si abans de l’1 de setembre no ha fet efectiva la
matrícula, que es cobra el mes d’agost, perd automàticament la plaça i es pot oferir a una altra
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família.
(*ATENCIÓ! Sense aquest document NO es considera baixa i, per tant les quotes es continuaran
cobrant).

CANVI D’ESCOLA:
Si una família vol fer un canvi d’escola cal que faci el procés de preinscripció durant els
terminis determinats pel Departament d’Educació. Si obté plaça a un nou centre, podrà fer la
matricula, moment en el que perdrà la plaça al centre anterior. Si no fa la matrícula conserva la
plaça on estava.
De forma general durant el curs no es fan canvis d’escola bressol.

1.4. CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRÍCULA
- Publicació de l’oferta de places: 6 de maig
- Període de preinscripcions: del 10 al 21 de maig:
Tots els dies de forma telemàtica: www.olot.cat / ime.olot.cat
I de l’11 al 21 de maig de forma presencial: amb cita prèvia a l’OAC- Casal Marià.
Es recomana demanar cita prèvia a partir del 3 de maig a la web de l’Ajuntament d’Olot.
- Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació provisional: 1 de juny
- Termini per presentar reclamacions: del 2 al 8 de juny
- Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació un cop resoltes les reclamacions: 9 de
juny
- Sorteig del número de desempat: 10 de juny, a les 9:30h a l’Àrea d’Educació i Joventut de
l’Ajuntament d’Olot
- Publicació de la llista de sol·licituds amb la puntuació definitiva ordenada dels infants admesos
i si escau, de la llista d’espera: 15 de juny
- Període de matrícula: del 16 al 22 de juny a l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament
d’Olot: de 9 a 14 h, de dilluns a divendres. Podeu trucar per demanar cita prèvia. Els alumnes
admesos a la Llar d’Infants de Sant Roc han de formalitzar la matrícula a la Llar de Sant Roc dins
el mateix període.
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1.5. CRITERIS D’ADMISSIÓ
•

Per ser admès o admesa en una escola bressol pública, l’infant ha de tenir, com a
mínim, 16 setmanes a l'inici del curs 2021-22.

•

Els centres poden admetre alumnes un cop començat el curs, sempre que tinguin com
a mínim 16 setmanes.

La sol·licitud de preinscripció i matriculació l’ha de fer el pare, mare o tutor/a legal,
guardador/a de fet de l’infant. També la pot presentar una altra persona, major d’edat,
sempre que aporti l'original i fotocòpia de tota la documentació necessària pel tràmit.

INFANTS QUE ES PODEN MATRICULAR, NASCUTS ELS SEGÜENTS ANYS: 2019- INFANTIL 2 ,
2020- INFANTIL 1, 2021- INFANTIL 0.
DOCUMENTACIÓ QUE CAL PRESENTAR AMB LA PREINSCRIPCIÓ:
Només es pot presentar una sol·licitud per infant per fer la preinscripció a les Escoles Bressol
Municipals d’Olot i a la del Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya: Llar
d’infants Sant Roc. A la preinscripció s’hi poden indicar per ordre de preferència, peticions
d’admissió en diversos centres (5 com a màxim).
La preinscripció es pot fer per internet (via web Ajuntament d’Olot) o bé a l’Oficina d’Atenció
al Ciutadà (OAC)- Casal Marià, i és on cal presentar la sol·licitud i la documentació durant el
període establert.

Documentació identificativa que s’ha de presentar en tots els casos:
A. Original i fotocòpia del llibre de família o altres documents relatius a la filiació. Si l’alumne/a
està en situació d’acolliment, la resolució d’acolliment del Departament de Treball, Afers
Socials i Famílies.
B. Original i fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant (pare, mare o tutor/a legal,
guardador/a de fet) o, si la persona sol·licitant és estrangera, de la targeta de residència on
consta el NIE o el passaport. Si es tracta d’estrangers comunitaris, document d’identitat del
país d’origen.
De forma extraordinària, les dades d’identificació o de filiació dels alumnes estrangers també
es poden acreditar amb el document d’identitat, el llibre de família del país d’origen o la
documentació alternativa que la persona aporta. El director/a o persona titular del centre la
valorarà i deixarà constància per escrit de la decisió adoptada.

CRITERIS D’ADMISSIÓ A LES ESCOLES BRESSOL I DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA :
CRITERIS GENERALS
1. Existència de germans escolaritzats al centre o de pares o tutors legals que hi treballen:
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40 punts.
S'entén que un alumne/a té germans escolaritzats al centre quan aquests ho estan en el
moment de presentar la sol·licitud de preinscripció. S'entén que el pare o mare o tutor/a legal
treballa en el centre quan, en el moment de presentar la sol·licitud de preinscripció, hi exerceix
una activitat continuada amb una jornada mínima de 10 hores setmanals, amb el corresponent
nomenament d'interí/ina o substitut/a o amb un contracte laboral o administratiu.
Aquest criteri és aplicable a infants i joves en situació d'acolliment familiar atenent a la
composició de la família acollidora.
Documentació: cap, perquè el centre comprova directament aquestes circumstàncies.

2. Proximitat del domicili habitual de l’alumne/a al centre o, si escau, proximitat del lloc de
treball del pare/mare, tutor/a, guardador/a de fet:
Barem:
. Quan el domicili habitual es troba a la zona educativa del centre: 30 punts
. Quan a instància del pare o mare, tutor/a o guardador/a de fet es pren en consideració
l'adreça del lloc de treball d’un d’ells, i aquesta és dins la zona educativa del centre: 20 punts.
. Quan el domicili habitual és al mateix municipi del centre sol·licitat en primer lloc, però no en
la seva zona educativa: 10 punts.

Per aquest criteri de proximitat al centre no es pot acumular més d'una puntuació, malgrat
es doni més d'un dels supòsits previstos.

Documentació acreditativa:
. Fotocòpia del DNI de la persona sol·licitant o de la targeta de residència on consta el NIE
en el cas de persones estrangeres.
. Quan el domicili que consta en el DNI de la persona sol·licitant no coincideixi amb el
domicili de residència actual, des de l’IME es demanarà un volant municipal de convivència
de l’alumne/a on hi ha de constar que l’alumne conviu a Olot amb la persona sol·licitant. I
a l’hora de la matrícula caldrà portar el DNI renovat amb la nova adreça.
. Per acreditar el domicili del lloc de treball, caldrà adjuntar una còpia del contracte laboral
o un certificat emès a aquest efecte per l’empresa. En el cas de treballadors/es en el règim
d’autònoms, es té en compte el domicili acreditat a l’Agència Tributària i s’acredita amb una
còpia del formulari de la declaració censal d’alta, modificació i baixa en el cens d’obligats
tributaris (models 036 i 037).

3. Renda anual de la unitat familiar: 10 punts
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Quan el pare o mare, el tutor/a, són beneficiaris de la prestació econòmica de la Renda
Garantida de Ciutadania (RGC).

Documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de la renda
garantida de ciutadania

4.Discapacitat de l'alumne/a, pare o mare, tutor/a o germans: 10 punts.

Quan l'alumne/a, el pare, la mare, tutor/a, un germà o una germana de l'alumne/a acredita
una discapacitat igual o superior al 33%.

Es consideren afectats per una discapacitat igual o superior al 33% els pensionistes de la
Seguretat Social que tenen reconeguda una pensió d’incapacitat permanent de grau total,
absoluta o de gran invalidesa i els de les classes passives que tenen reconeguda una pensió de
jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Documentació: Fotocòpia del certificat o de la targeta acreditativa de la discapacitat de la
persona que al·lega aquesta condició, emès pel Departament de Treball, Afers Socials i
Famílies de la persona que al·legui aquesta condició. També s’admeten els certificats de
discapacitat emesos pels organismes competents d’altres comunitats autònomes. En el cas
dels pensionistes abans esmentats, cal adjuntar el document acreditatiu de ser
beneficiari/ària.

CRITERIS COMPLEMENTARIS
1. L’alumne/a forma part d’una família nombrosa o monoparental: 15 punts.

Documentació: Fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

2. Per treballar pare i mare, tutor i tutora, o en famílies monoparentals pel fet de treballar la
persona que té la tutela de l’infant : 10 punts.

Documentació: fotocòpia vida laboral dels dos membres de la família, o bé un
certificat de l’empresa on hi constin les dades del treballador/a, o bé la nòmina del
mes d’abril. En cas de famílies monoparentals, el membre que té la custòdia del fill/a
ha de presentar la mateixa documentació. També ha de presentar l’acta judicial o el
llibre de família o el certificat de convivència.
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ORDRE DE LES SOL·LICITUDS
Un cop finalitzat el procés de preinscripció s’ordenen les sol·licituds per punts, aplicant per
ordre en primer lloc els criteris generals i seguidament els complementaris, i es van assignat
les places.
Aquests criteris, i el barem de punts que tenen associat, permeten puntuar objectivament
totes les sol·licituds d’admissió i ordenar-les. En les situacions d’empat que es produeixin
després d’aplicar aquests criteris, l’ordenació de les sol·licituds afectades es fa per sorteig
públic, d’acord amb el procediment que estableix l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament
d’Olot.
Sorteig públic: en cas d’empat s’assigna a cada sol·licitud un número. El dia indicat en el
calendari es fa el sorteig públic per determinar el número a partir del qual es fa l’ordenació de
les sol·licituds que tenen la mateixa puntuació.
NOTA: Es podrà fer la preinscripció fora termini però condicionada a les places disponibles.
Tindran preferència les sol·licituds presentades dins els terminis oficials.

MATRICULACIÓ:
Els alumnes admesos han de formalitzar la matrícula a l’Àrea d’Educació i Joventut de
l’Ajuntament d’Olot (o a la Llar de Sant Roc, els que correspongui) en les dates que estableix el
calendari.
Per a formalitzar la matrícula cal presentar la següent documentació:
-

Original i fotocòpia de la tarja sanitària

-

Original i fotocòpia del carnet de vacunacions on figurin les dosis de vacunes rebudes amb
les dates corresponents.
En cas de no tenir el carnet de vacunacions s’ha de presentar el carnet de salut de l’Infant
o un certificat mèdic oficial on figurin les dosis de vacuna rebudes amb les dates
corresponents.
Si l’infant no ha estat vacunat per indicació mèdica o per altres circumstàncies, cal
presentar un certificat mèdic oficial justificatiu.
-

El DNI del pare/mare/tutor-a legal. En el cas que no coincidís l’adreça amb la
presentada a la sol·licitud de preinscripció, cal portar el DNI renovat amb la nova
adreça.

-

Original i fotocòpia del llibre de família (no cal ja l’han dut amb la preinscripció)

-

El número de compte corrent on domiciliar els rebuts.

-

Si es vol demanar bonificació cal fer sol·licitud i signar l’autorització per sol·licitar a
l’Administració d’Hisenda el certificat d’imputacions. Aquesta autorització es
facilitarà des de l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot.
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Un cop passat el període de matriculació, es podran admetre alumnes si hi ha places vacants, i
fins el 30 d’abril de 2022.

LLISTA D’ESPERA
Tots els sol·licitants que no obtinguin plaça quedaran anotats a la llista d’espera, per ordre de
punts.
Un cop iniciat el curs, totes les inscripcions fora de termini s’anotaran també a continuació de
la llista d’espera per ordre d’arribada. Excepte els nadons, que tot i que s’ordenaran per ordre
d’arribada, si hi ha una plaça vacant entrarà primer el que tingui 16 setmanes.
Funcionament de la llista d’espera:
En el moment que hi hagi una vacant es trucarà per ordre el primer de la llista.
Es trucarà al número que la família hagi indicat a la sol·licitud. S’intentarà un mínim de 3
vegades al llarg de la jornada laboral, entre les 8 i les 15h. Si la família segueix sense localitzar
se li enviarà un correu electrònic amb confirmació de lectura perquè es posi en contacte amb
l’Àrea d’Educació i Joventut de l’Ajuntament d’Olot.
Si al cap de dos dies a les 12h del migdia no ha contactat, es passarà a la crida de la següent
família.

1.6 OFERTA PROVISIONAL DE PLACES
CAPACITAT A LES ESCOLES BRESSOL:
INFANTIL 0

INFANTIL 1

INFANTIL 2

TOTAL

SANT PERE MÀRTIR (3 unitats)

8

13

20

41

MORROT (5 unitats)

8

26

40

74

LES FONTS (5 unitats)

8

26

40

74

SANT MIQUEL (2 unitats)

0

13

20

33

SANT ROC ( 8 unitats )

14

30

54

98

TOTAL

38

108

174

320

INFANTIL 0

INFANTIL 1

INFANTIL 2

(2021)

(2020)

(2019)

SANT PERE MÀRTIR (3 unitats)

8

5

5+ 2 vacants

MORROT (5 unitats)

8

18

10 + 1 vacant

LES FONTS (5 unitats )

8

18

10

OFERTA PROVISIONAL DE PLACES:
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TOTAL

SANT MIQUEL (2 unitats)

0*

13

5+ 1 vacant

SANT ROC ( 8 unitats )

14

16

24

TOTAL

38

70

* Nota: els nadons que per zona els toca Sant Miquel poden optar per Les Fonts o Morrot i els
comptarà com a punts de zona.
Nota: Durant el procés de preinscripció es reserva una plaça per aula per atendre alumnes amb
NEE. Un cop finalitzat el procés de preinscripció i assignació de places, si aquestes places
reservades no s’omplen es convertiran en places ordinàries, segons el que estableix la
normativa vigent.
Segon.- Publicar els esmentats preus públics al BOP d’acord al que disposa l’article
45-1-a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques LPACAP.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Ens abstindrem esperant l’estudi en profunditat de la tarificació.
Intervé el Sr. Granados. Hi votarem a favor. Valorem l'esforç que hi ha d'establir una
gradació en els preus i no descartem que participar en aquesta proposta de treball de
tarificació que ha fet la Sra. Roca.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).

8.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ESTIU RIU CURS 2021-2022
Núm. de referència : X2021015728
Núm. expedient: IG112021000008

Vist que l’àrea d’educació de l’Ajuntament com cada any ha estudiat les activitats a
desenvolupar durant la temporada d’estiu 2021.
Vist que per fer front al cost d’aquest servei 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) cal l’aprovació del preus
públics corresponents.
Es comprova que aquests preus públics no cobreixen el cost del servei, com es detalla
a informe econòmic que consta a l’ expedient.
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 els preus públics Estiu Riu 2021 que es detallen:
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ESTIU RIU-ACTIVITATS D’ESTIU 2021
L’Estiu Riu és el compendi d’activitats d’educació en el lleure municipals organitzades per
diverses àrees durant el període de vacances d’estiu escolars.
Explicitem les que directament organitzem des de l’Àrea d’Educació i Joventut.

1 INSCRIPCIONS A L’ESTIU RIU
S’informa a tots els usuaris que vulguin realitzar les inscripcions a través d'Internet que abans
cal haver-se registrat, tant les famílies o els/les tutors/es com els/les nens/es que es vulguin
inscriure. Aquest procés es pot realitzar abans de la data d’inici de les inscripcions. Una vegada
registrats, podreu fer els canvis necessaris en les dades si heu canviat d’adreça, de telèfon, de
correu electrònic, etc.
CONDICIONS D’INSCRIPCIÓ
Abans de realitzar una inscripció per Internet cal que llegiu detingudament aquestes
condicions. També heu de marcar que les accepteu, ja que en cas contrari no es permetrà
iniciar el procés d'inscripció.
Sobre les inscripcions
El període d'inscripció serà des de les 8 h de dimarts dia 4 de maig fins a les 24 h del diumenge
dia 16 de maig de 2021.
No es fan reserves ni hi ha període de preinscripcions.
Us recomanem fer les inscripcions a través d'Internet, als webs http://estiuriu.olot.cat i
www.olot.cat utilitzant preferentment el navegador Mozilla Firefox. Tot i així, a les oficines de
l’OAC de l’Ajuntament d’Olot situades temporalment al CASAL MARIÀ, hi haurà un equip de
persones que us facilitaran aquest tràmit, des del 4 de maig a les 9 h fins al 12 de maig a les 15
h, l’horari habitual del servei serà de 8 a 15 h de dilluns a divendres. Per a més informació,
podeu trucar al telèfon 972 27 00 49 (matins de 8 a 15 h).
En el cas que aneu a fer la inscripció al CASAL MARIÀ, és possible que trobeu cua. Us demanem
si us plau paciència i sobretot que respecteu la distància de seguretat.
La inscripció l’ha de fer obligatòriament la persona tutora legal del nen/a o el/la jove.
Les inscripcions fora de termini només es faran a l’Àrea d’Educació i Joventut (AV/ Sant Joan
de les Abadesses, 20-22) els dilluns i dimecres de 10 a 13 h. a partir del 31 de maig.

Sobre les activitats i els torns d’activitat
Les places de totes les activitats són limitades.
L’Ajuntamernt d’Olot es reserva el dret d’anul·lar les activitats que no arribin a un mínim
d’inscrits o bé per altres raons lògiques.
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Sobre les deduccions
Cap d’aquestes deduccions és aplicable al servei de menjador, un servei per al qual tothom
haurà de pagar el preu íntegre.
Si es sol·licita beca i aquesta és atorgada, no s’aplicaran aquestes deduccions.
Per germans/es:
Sempre que hi hagi més d’un/a germà/na inscrit/a a l’Estiu Riu 2021 s’aplicarà un 10% de
descompte sobre la quota de cadascuna de les activitats en què s’hagin inscrit tots/es els/les
germans/es.
La deducció només s'aplicarà durant el període establert d'inscripcions.
S'aplicarà a totes les activitats ofertes en el programa Estiu Riu 2021, excepte en els cursets
específics de natació.
La deducció només s'aplicarà a les persones residents a la ciutat d'Olot.
Carnet d’usuari/a de les instal·lacions esportives municipals:
S’aplicarà un descompte del 3% sobre la quota.
Per família nombrosa o monoparental:
Per a famílies nombroses o monoparentals, s'aplicarà un 10% de descompte sobre la quota
final. A la documentació que cal per a formalitzar la inscripció caldrà adjuntar-hi una fotocòpia
del carnet de família nombrosa o monoparental.
Sobre les beques
El termini únic per a sol·licitar beca serà des del 4 al 14 de maig dins el període d’inscripcions.
Si se sol·licita una beca, la inscripció s'ha de fer obligatòriament a les oficines de l’OAC a
l’Ajuntament d’Olot. No s’acceptaran les fetes per internet, que quedaran anul·lades
automàticament.
Les sol·licituds es resoldran el més aviat possible i se n’informarà la persona sol·licitant perquè
pugui continuar el procés d’inscripció.
Sobre el procés d’inscripció
Comproveu que hi hagi places lliures a l’activitat a la qual us interessa inscriure-us. Si no n'hi
ha, a la fitxa de l’activitat no hi apareixerà el botó “matricular-te” i hi apareixerà una fitxa de
llista d’espera, a la qual podreu apuntar-vos.
Seguiu les indicacions del web per realitzar la inscripció. Comproveu bé que l’any de naixement
del/a participant coincideixi amb el permès per a l’activitat a la qual us voleu inscriure, ja que
en cas contrari no es permetrà realitzar la inscripció.
Per tal de completar la inscripció, caldrà que en l’apartat “Les meves inscripcions” imprimiu el
JUSTIFICANT d’inscripció i el DOCUMENT DE PAGAMENT.
Si feu la inscripció a través d’Internet, el full d’inscripció amb l’autorització paterna signada i la
documentació que es demana es poden adjuntar al programa de tràmit d’inscripció, caldrà
també que adjunteu la documentació “general” i “especifica”, si és el cas, que es demana. Per
qualsevol dubte us atendrem a través del correu electrònic estiuriu@olot.cat
General:
 Còpia fotografia mida carnet del/la nen/a inscrit/a.
 Còpia dels fulls de vacunes del llibre de salut.
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 Còpia de la targeta sanitària del/a participant que s'hi inscriu o còpia de qualsevol altre
servei mèdic en què consti la persona inscrita.
Específica:

Certificat mèdic (en cas que s'hagi de subministrar algun medicament).

Còpia del carnet de família nombrosa i/o monoparental (en cas de tenir aquesta
condició).
Específica per a les beques:

Certificat de convivència de tots els membres de la unitat familiar actualitzat l'any
2021.

Carnet de família nombrosa i/o monoparental, si és el cas.

Justificant dels ingressos de tots els membres de la unitat familiar:
- Si treballa: les tres últimes nòmines.
- Si s’és autònom/a: declaració de la renda.
- Si és aturat/da amb prestació: certificat de l'OTG (Oficina de Treball de la Generalitat)
en què consti la prestació que es rep.
- Si és aturat/da sense prestació: certificat de l'OTG (Oficina de Treball de la
Generalitat) en què s'indiqui que no es rep cap prestació.
- Si és pensionista: notificació de la revaloració de la pensió o full de la prestació.
- Si rep altres prestacions: full de la prestació (RGC, PNC, etc.).


Si algun membre de la unitat familiar pateix algun tipus de disminució, cal aportar un
certificat del grau de disminució expedit per l'ICASS o bé informes mèdics.

Les places s'atorgaran per rigorós ordre d'inscripció, prenent com a referència la sol·licitud a
través de la xarxa. És en aquest moment que queden registrades la data i l'hora de
l'enviament, que són les que determinaran l'ordre.

ES CONSIDERARÀ NUL·LA QUALSEVOL INSCRIPCIÓ QUE NO HAGI FORMALITZAT EL
PAGAMENT ABANS DE LA DATA LÍMIT, DIA 11 DE JUNY DE 2021.
En cas d'anul·lació de qualsevol inscripció per causes alienes a l’Ajuntament d’Olot NO ES
RETORNARÀ l’import pagat. Només es retornarà en cas d'anul·lació per causa mèdica
justificada.
Sobre el pagament
Per Internet
El pagament es podrà efectuar per Internet des del web mateix, a la zona LES MEVES
INSCRIPCIONS, clicant “Pagament La Caixa” del/a nen/a inscrit/a. També es podrà efectuar al
web de l’Ajuntament d’Olot, www.olot.cat, o bé al web www.lacaixa.es. En finalitzar el tràmit
us demanarà que imprimiu un document (és el vostre comprovant de pagament).
Per banc
A qualsevol oficina de LA CAIXA, presentant el “Document de pagament”, i en qualsevol dels
seus terminals SERVICAIXA i SERVIRED.

PRÈVIA: GUIA ACTIVA L’ESTIU.
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La Guia d’Activitats d’Estiu es distribuirà només de manera digital (pdf) aquesta s’enviarà per
correu electrònic a participants d’anys anteriors, a Ajuntaments, a les pàgines webs
institucionals, a les escoles ...
El preu per anunciar una activitat d’una entitat, empresa o associació privada és de:
PREUS 2021: 41 € per anunci

2 ACTIVITATS ESTIU RIU 2021 ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
ACTIVITATS PER A JOVES ESTIU RIU
ACTIVITAT: CASAL DE JOVES, viu un estiu IDEAL
DESCRIPCIÓ: De nou aquest any, des de l’Ideal, espai per a joves, us tornem a proposar un
estiu diferent amb un casal pensat perquè els/les joves d'Olot i comarca gaudiu de les vostres
vacances amb nosaltres. Per això hem preparat un munt d'activitats com sortides, acampada,
piscina, esports variats, reptes, sorpreses i molt més, sempre en un ambient jove, actiu, creatiu
i participatiu. De fet, encara queden un munt de coses per decidir. La gràcia és que les
proposeu vosaltres.
Volem que sigui un gran estiu en el qual vosaltres tingueu veu i vot i les aportacions de
cadascú/na seran molt importants. Volem crear un grup de joves dinàmics, il·lusionats/des i
amb empenta que tinguin ganes de compartir bons moments i grans experiències.
Ens ho passarem bé mentre treballem en equip i gaudim del temps lliure. No t’ho pensis i fes
que aquest estiu sigui IDEAL!
PREUS 2021
Setmanes

1
44 €

2
80 €

3
107 €

4
134 €

5
160 €

ORGANITZA: ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT.

ACTIVITAT: TALLER DE ROBÒTICA amb LEGO MINDSTORMS VS.KEYBOT
DESCRIPCIÓ: En aquest taller et donem l’oportunitat de descobrir dos grans robots:
Mindstorms i Keybot.
Per una banda, treballarem amb Lego Mindstorms, podràs construir i programar un robot,
utilitzant diferents sensors i motors. Per altra banda treballarem amb Keybot, un robot que es
programa amb Arduinoblocks, i que permet connectar múltiples sensors (sensor de color,
sensor seguidor de línies, sensor de col·lisió...). Anirem superant diferents reptes i
competicions amistoses de forma divertida i engrescadora amb els dos robots. Ho
aconseguiràs?
PREU 2021: 159 € per cada torn
ORGANITZA: INNOVA DIDÀCTIC, COL·LABORA ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT.
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ACTIVITAT: CAMP DE TREBALL “ACCIÓ JOVE XIII”
DESCRIPCIÓ: Tens de 14 a 17 anys i aquest estiu no saps on anar o no saps què fer?
L’Institut Municipal d’Educació i Joventut i el Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa
hem tornat a preparar tot un seguit de tasques en diverses zones.
Aquest any ens plantegem continuar millorant diverses zones del Parc Natural.
L’objectiu és que, com a joves, vulgueu fer aquest treball comunitari tot aprofitant el vostre
temps de lleure per conèixer altres joves i ajudar a la comunitat i al medi ambient.
Treballarem de dilluns a dijous i els divendres els dedicarem a fer una activitat diferent, ja sigui
anar a la piscina, a les gorgues o a una platja. I el darrer dia...
PREU 2021: 72 € (5 SETMANES)
ORGANITZA: PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA GARROTXA I ÀREA D’EDUCACIÓ I
JOVENTUT.

ACTIVITAT: BRIGADES JOVES D’ESTIU

DESCRIPCIÓ: Activitat per a joves del municipi nascuts els anys 2005 i 2006 que s’ofereix com
una alternativa formativa, lúdica i cultural durant l’estiu. Hi ha la possibilitat de participar en
diferents serveis fent tasques de voluntariat tot aprenent a respectar l’entorn i treballant en
equip. Al final del servei, tots els/les joves participants realitzaran una sortida conjunta com a
compensació.
PREU 2021: 57 €
ORGANITZA: ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT I CONSELL COMARCAL

ACTIVITAT: CASAL PER A INFANTS I JOVES AMB DIVERSITAT FUNCIONAL

DESCRIPCIÓ: Espai de lleure on els/les infants i els/les joves amb diversitat funcional, trastorn
mental i pluridiscapacitat podran gaudir d’un munt d’activitats adaptades a les seves
necessitats, compartir i viure experiències noves. Durant el mes de juliol i agost el grup de
joves realitzarà activitats aquàtiques i sortides, cada dimarts i cada dijous de 9:00 a 17:00.
PREUS:
Preus menjador: Dinar: 6,70 € / esporàdic: 7 € (no inclòs en el quadre de quotes)
PREU CASAL INFANTS (3 a 12 anys)
Setmanes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Matí
51 €
88 €
114 €
141 €
167 €
193 €
219 €
245 €
272 €
298 €
Tot el dia
77 €
134 €
173 €
212 €
250 €
287 €
330 €
369 €
408 €
450 €
PREU CASAL INFANTS + TRANSPORT (3 a 12 anys)
Setmanes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Matí
66 €
118 €
160 €
201 €
242 €
284 €
325 €
366 €
408 €
449 €
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Tot el dia

107 €

194 €

264 €

333 €

402 €

471 €

542 €

611 €

680 €

752 €

PREU CASAL JOVES ( a partir de 12 anys)
Setmanes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Matí
71 €
129 €
175 €
221 €
268 €
314 €
360 €
407 €
453 €
499 €
Tot el dia
97 €
174 €
233 €
293 €
351 €
411 €
471 €
531 €
589 €
652 €
PREU CASAL JOVES + TRANSPORT (a partir de 12 anys)
Setmanes
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Matí
86 €
159 €
220 €
282 €
343 €
405 €
466 €
528 €
589 €
651 €
Tot el dia
128 €
234 €
324 €
414 €
502 €
592 €
683 €
773 €
861 €
954 €
ORGANITZA: INTEGRA amb la Col·laboració de l’ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT
(*)Els preus d’aquesta activitat estan pendents de revisió per part d’INTEGRA que és l’entitat
organitzadora de l’activitat.

ACTIVITATS DE LLEURE
ACTIVITAT: CASALET MORROT

DESCRIPCIÓ: Aquest any iniciem una nova activitat per als nens i nenes que han acabat el
segon curs d’educació infantil (nascuts/des 2018). L’objectiu de l’activitat és millorar
l’autonomia personal dels infants, conèixer l’entorn proper, potenciar la creativitat i la
imaginació, etc.
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites sortides, i també
coneixerem oficis, ens disfressarem... Ens anem preparant als canvis que significarà anar a
l’escola dels grans al setembre
Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 € / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el
quadre de quotes)
PREU 2021:
Setmanes
Matí

1
49 €

2
86 €

3
112 €

4
140 €

5
166 €

6
192 €

7
219 €

8
245 €

ORGANITZA: ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT.

ACTIVITAT: CASALET SANT MIQUEL
DESCRIPCIÓ: Aquest any iniciem una nova activitat per als nens i nenes que han acabat el
segon curs d’educació infantil (nascuts/des 2018). L’objectiu de l’activitat és millorar
l’autonomia personal dels infants, conèixer l’entorn proper, potenciar la creativitat i la
imaginació, etc.
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites sortides, i també
coneixerem oficis, ens disfressarem... Ens anem preparant als canvis que significarà anar a
l’escola dels grans al setembre
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Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 € / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el
quadre de quotes)
PREU 2021: Del 5 al 30 de juliol
Setmanes
Matí

1
49 €

2
86 €

3
112 €

4
140 €

ORGANITZA: ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT.

ACTIVITAT: ESPLAI PER A PETITS MALAGRIDA

DESCRIPCIÓ: Activitat dirigida als nens i nenes que han acabat, P3, P4, P5 i 1r de primària.
L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal dels infants, conèixer l’entorn proper
d’Olot, potenciar la creativitat i la imaginació, etc.
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites excursions, i també
coneixerem oficis, ens disfressarem i anirem a la piscina. En definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU!
També passarem una nit fora durant el mes de juliol i farem una cloenda de l’activitat l’últim
dia de casal.
Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar+berenar: 6,70 €. Berenar: 0,75 €. Dinar esporàdic: fix 6,40
€ / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el quadre de quotes)
PREU 2021:
Setmanes
Matí
Matí i tarda

1
49 €
68 €

2
86 €
124 €

3
112 €
165 €

4
140 €
201 €

5
166 €
240 €

6
192 €
279 €

7
219 €
318 €

8
245 €
355 €

9
272 €
394 €

ORGANITZA: ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT.

ACTIVITAT: ESPLAI PER A PETITS PLA DE DALT

DESCRIPCIÓ: Activitat dirigida als nens i nenes que han acabat P3, P4, P5 i 1r de primària.
L’objectiu de l’activitat és millorar l’autonomia personal, conèixer l’entorn proper d’Olot,
potenciar la creativitat i la imaginació, etc.
Realitzarem diferents activitats, com ara tallers, jocs d’aigua i petites excursions, coneixerem
oficis, ens disfressarem i anirem a la piscina. En definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU!
També passarem una nit fora durant el mes de juliol i farem una cloenda de l’activitat l’últim
dia de casal.
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Preus menjador: Dinar: 6,40 €. Dinar esporàdic: fix 6,40 € / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el
quadre de quotes)
PREU 2021:
Setmanes
Matí
Matí i tarda

1
2
49 € 86 €
68 € 124 €

3
112 €
165 €

4
140 €
201 €

5
166 €
240 €

6
192 €
279 €

7
219 €
318 €

8
245 €
355 €

9
272 €
394 €

ORGANITZA: ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT.

ACTIVITAT: CASAL MORROT

DESCRIPCIÓ: Activitat dirigida a participants de 2n a 6è de primària. L’objectiu de l’activitat és
millorar l’autonomia personal, conèixer l’entorn proper d’Olot, potenciar la creativitat i la
imaginació, etc.
Farem tallers, jocs i excursions, coneixerem oficis, ens disfressarem i anirem a la piscina. En
definitiva, GAUDIREM DE L’ESTIU!
També farem una acampada durant el mes de juliol i farem una cloenda especial de l’activitat
l’últim dia de casal.

Preus menjador: : Dinar: 6,40 €. Dinar+berenar: 6,70 €. Berenar: 0,75 €. Dinar esporàdic: fix
6,40 € / esporàdic: 6,70 € (no inclòs en el quadre de quotes)

PREU 2021:
Setmanes
Matí
Matí i tarda

1
2
49 € 86 €
68 € 124 €

3
112 €
165 €

4
140 €
201 €

5
166 €
240 €

6
192 €
279 €

7
219 €
318 €

8
245 €
355 €

9
272 €
394 €

ORGANITZA: ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT.
ACTIVITATS AMBIENTALS
ACTIVITAT: CASAL ENNATURA’T 2021

DESCRIPCIÓ: Aquest any tornarem a treballar els temes per setmanes donant més oportunitats
a la participació.
Les setmanes de casal ens permetran treballar l’educació ambiental en diferents indrets del
Parc Natural de manera participativa i lúdica. La metodologia de treball consistirà en fer
excursions per l’entorn proper, jocs, audiovisuals, experiments, gimcanes, tallers i refrescades a
la piscina i al riu.
PREU 2021:
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Setmanes
Matí

1
60 €

2
107 €

3
154 €

4
194 €

5
234 €

ORGANITZA: TOSCA, Serveis ambientals d’educació i turisme, SL
COL·LABORA: ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT.

ACTIVITATS CULTURALS

ACTIVITAT: TALLER DE FARÀNDULA
(Fes la teva figura)

DESCRIPCIÓ: L’Àngel Rigall i en Tavi Algueró ens ensenyaran a fer un capgròs o un cavallet.
Procés de creació, des del primer esbós del disseny sobre paper fins a l’acabat final amb retocs
de pintura, passant per totes les fases de la construcció, tant de l’original de fang com de la
reproducció de cartró pedra.
Es complementarà la feina de taller amb visites guiades a diferents elements de la faràndula de
la ciutat, visita al taller Ventura Hosta de Navata, anades a la piscina i estones lúdiques.
Un espai on ens divertirem tot aprenent.
PREU 2021: 250 € (4 SETMANES)
ORGANITZA: ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT.

ACTIVITATS TECNOLÒGIQUES
ACTIVITAT: TALLER DE ROBÒTICA DE LEGO WEDO I EDISON

DESCRIPCIÓ:
Tant si t’agrada la tecnologia com si tens curiositat per apropar-t’hi, ara pots aprendre d’una
manera creativa i molt divertida! En aquest taller es proposaran activitats amb robots que es
programen per blocs de manera senzilla i intuïtiva: LEGO WeDo i l’Edison. Els nens i nenes
s’iniciaran en la construcció i programació d’un robot utilitzant motors i sensors. D’aquesta
manera podran començar a familiaritzar-se amb aspectes de l’àmbit científic i tecnològic d’una
manera lúdica i engrescadora.

PREU 2021: 159 € per cada torn
ORGANITZA: INNOVA DIDÀCTIC
COL·LABORA: ÀREA D’EDUCACIÓ I JOVENTUT.
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Segon.- Publicar els esmentats preus públics al BOP d’ acord al que disposa l’ article
45-1-a) de la Llei 39/2015, de 1 d’ octubre, del Procediment Administratiu Comú de les
Administracions Públiques LPACAP.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
9.1. - MODIFICACIÓ PREU PÚBLIC UTILITZACIÓ PLAÇA DE BRAUS
Núm. de referència : X2021015593
Núm. expedient: IG112021000006

Donat que la crisi de la Covid-19 motiva un conjunt de restriccions de públic per a tots
aquells espectacles destinats al públic en general .
Ates que moltes empreses d’ensenyaments artístics no poden realitzar el seu
espectacle de final de curs als recintes habituals degut a les restriccions d’aforament
esmentades.
Vist que el recinte de la plaça de Braus ofereix un aforament ampli que permetrà a
aquestes empreses desenvolupar el seu espectacle de final de curs respectant
l’aforament establert per la normativa dictada amb motiu de la crisi del Covid-19.
Veient la conveniència en aquests casos de declarar l’exempció.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el punt 6è de l’ Ordenança de preus públics que quedarà redactat
així:
- Actuacions sense ànim de lucre...............................................Gratuït.
- Actuacions amb ànim de lucre................................................. 2.108,75 € per actuació
(*)
(*) Estaran exemptes les activitats d’espectacle de final de curs realitzades per
empreses d’ensenyaments artístics que no es poden realitzar al recinte habitual degut
a les restriccions d’aforament motivades per la crisi del Covid-19
Segon.- Publicar l’esmentada modificació del preu públic al BOP d’acord al que
disposa l’article 45-1-a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu
Comú de les Administracions Públiques LPACAP.

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Ens abstindrem esperant l’estudi en profunditat de la tarificació.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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9.2. - DIADA SANT JORDI.- CONVALIDAR DECRET EXEMPCIÓ PREUS PÚBLICS
CESSIÓ MATERIAL BRIGADA MUNICIPAL.
Núm. de referència : X2021014756
Núm. expedient: SEC12021000006

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- CONVALIDAR el decret de l’Alcaldia de data 13 d’abril de 20201
(2021LDEC001263), que a continuació es transcriu literalment:
“Atès que el 23 d’abril de 2021 (Sant Jordi) encara és vigent el Reial 956/2020, de 3 de
novembre, pel que es prorroga l’estat d’alarma declarat pel decret 926/2020, de 25
d’octubre, pel que es declara l‘estat d’alarma per contenir la propagació d’infeccions
causades pel SRAS-CoV-2 (en endavant RD 956/2020)
Vist el pla específic de Sant Jordi 2021 aprovat pel PROCICAT, on es recomana que la
diada s’adreci específicament a professionals.
Considerant la voluntat de l’Ajuntament d’Olot d’afavorir als professionals del món de
la cultura i del comerç facilitant mesures que els ajudin a la seva reactivació
econòmica.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació
al present decret
RESOLC
Primer.- EXEMPCIONAR el pagament dels preus públics per a la cessió del material
de la Brigada Municipal (taules, cadires, cavallets i altres) destinat al muntatge de les
parades que s’instal·laran a la via pública, durant la diada de Sant Jordi 2021.
Segon.- Convalidar aquest decret pel ple de l’Ajuntament”
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
10.1. - RENÚNCIA DEL CÀRREC DE CONSELLER RADIO OLOT SA
Núm. de referència : X2021016136
Núm. expedient: SG012021000028

Antecedents normatius.
De la comunicació audiovisual:
A nivell estatal i amb caràcter de bàsic:
Ley 7/2010 de 31 de març General de la Comunicación Audiovisual.
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Real Decreto 1624/2011, de 14 de novembre, Reglamento de desarrollo en lo relativo
a la comunicación comercial televisiva, modificat pel Real Decreto 21/2014 de 17 de
gener.
De la Generalitat de Catalunya:
Llei 22/2005 de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. A l’hora
de redactar el present, el Consell Audiovisual de Catalunya ha aprovat un informe
sobre el Projecte de Decret llei del Govern que actualitza la normativa audiovisual
catalana d’acord amb la directiva europea invocant l’apartat tercer de l’article 189 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que disposa que “En el cas que la Unió Europea
estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, la Generalitat
pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees”..
D’Europa:
Directiva 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018,
de modificació de la directiva 2010/13/UE sobre la coordinació de determinades
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats Membres, relatives a
la prestació de serveis de comunicació audiovisual (Directiva de serveis de
comunicació audiovisual). La Directiva de serveis de comunicació audiovisual original
és vigent des del 5 de maig de 2010. Les modificacions introduïdes per la Directiva
(UE) 2018/1808 són vigents des del 18 de desembre de 2018 i han d’adquirir rang de
llei en els països de la UE a més tardar el 19 de setembre de 2020. En referència a
l’actuació estatal, dir que el 4 de desembre de 2020, va finalitzar el termini d’audiència
pública de l’avantprojecte de la nova Llei general de comunicació audiovisual, que
transposa la citada Directiva 2018.
De les societats de capital:
Reial Decret llei 1/2010, de 2 de juliol, Llei de societats de capital, que deroga la Llei
/1995 de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada i el Reial decret legislatiu
1564/1989, Llei de societats anònimes, en el que respecte a transmissió de
participacions socials i d’accions.
Antecedents administratius:
En la junta ordinària de RADIO OLOT SA, celebrada el dia 17 de juliol de 2020, es va
prendre, d’entre altres, el següent acord:
“Segon. Reelegir conseller de la societat per a un termini de cinc anys a l’Ajuntament
d’Olot, les dades del qual ja figuren al Registre Mercantil.
Resultat de la votació: aquesta reelecció també s’aprova per unanimitat.
Acceptació del càrrec: el nomenat conseller procedirà a acceptar el càrrec i designar la
persona física que la representarà.”
La corporació municipal considera que la participació pública en el capital social de
prestadors privats del servei de comunicació audiovisual entra en contradicció amb el
que prescriu l’article 42 de la Llei 7/2010 de 31 de març General de la Comunicació
Audiovisual.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar i fer constar la renúncia de l’Ajuntament d’Olot al càrrec de conseller
en el Consell d’Administració de la companyia mercantil RADIO OLOT SA.
Segon.- Elevar a públic el present acord mitjançant l’atorgament de l’escriptura pública
notarial corresponent.
Tercer.- Notificar els presents acords a RADIO OLOT SA.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2
CUP) i 3 abstencions (3 PSC).
11.1. - VENDA ACCIONS RADIO OLOT SA
Núm. de referència : X2021016137
Núm. expedient: SC992021000005

Antecedents normatius.
De la comunicació audiovisual:
A nivell estatal i amb caràcter de bàsic:
Ley 7/2010 de 31 de març General de la Comunicación Audiovisual.
Real Decreto 1624/2011, de 14 de novembre, Reglamento de desarrollo en lo relativo
a la comunicación comercial televisiva, modificat pel Real Decreto 21/2014 de 17 de
gener.
De la Generalitat de Catalunya:
Llei 22/2005 de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. A l’hora
de redactar el present, el Consell Audiovisual de Catalunya ha aprovat un informe
sobre el Projecte de Decret llei del Govern que actualitza la normativa audiovisual
catalana d’acord amb la directiva europea invocant l’apartat tercer de l’article 189 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que disposa que “En el cas que la Unió Europea
estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, la Generalitat
pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees”..
D’Europa:
Directiva 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018,
de modificació de la directiva 2010/13/UE sobre la coordinació de determinades
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats Membres, relatives a
la prestació de serveis de comunicació audiovisual (Directiva de serveis de
comunicació audiovisual). La Directiva de serveis de comunicació audiovisual original
és vigent des del 5 de maig de 2010. Les modificacions introduïdes per la Directiva
(UE) 2018/1808 són vigents des del 18 de desembre de 2018 i han d’adquirir rang de
llei en els països de la UE a més tardar el 19 de setembre de 2020. En referència a
l’actuació estatal, dir que el 4 de desembre de 2020, va finalitzar el termini d’audiència
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pública de l’avantprojecte de la nova Llei general de comunicació audiovisual, que
transposa la citada Directiva 2018.
De les societats de capital:
Reial Decret llei 1/2010, de 2 de juliol, Llei de societats de capital, que deroga la Llei
/1995 de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada i el Reial decret legislatiu
1564/1989, Llei de societats anònimes, en el que respecte a transmissió de
participacions socials i d’accions.
Antecedents administratius:
Cal prendre en consideració l’acord plenari de 25 de juliol de 2013, adoptat per
unanimitat dels assistents, sobre l’ampliació de capital de Ràdio Olot SA, aprovant
l’exercici del dret d’adquisició d’accions provinent d’una emissió d’ampliació de capital
de Ràdio Olot SA. Aquest acord fou adoptat contenint l’expedient l’informe favorable
de la Direcció General d’Administració Local.
La corporació municipal considera que la participació pública en el capital social de
prestadors privats del servei de comunicació audiovisual entra en contradicció amb el
que prescriu l’article 42 de la Llei 7/2010 de 31 de març General de la Comunicació
Audiovisual.
Consta a l’expedient informe de valoració de les accions corresponent
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la venda de les accions números 1 a 4.600 i 24.468 a 35.342 de les
que l’Ajuntament d’Olot és titular de la citada companyia mercantil, d’acord a l’establert
a l’article 120 de la Llei de societats de capital.
Segon.-. Comunicar per escrit a l’administració de la societat, l’oferiment de la venda
de les accions titularitat de la Corporació, pel preu global de 43.332,58 euros, als
efectes que en el termini de deu dies naturals a comptar de la recepció de la
corresponent notificació, l’òrgan d’administració ho notifiqui als socis en compliment i
als efectes del previst a l’article 8 dels estatuts de la companyia mercantil “RADIO
OLOT SA”.
Tercer.- Sol·licitar informe del Departament d’Economia i Hisenda d’acord amb el que
disposa l’article 40.d) del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Quart.- Notificar els presents acords a RADIO OLOT SA
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2
CUP) i 3 abstencions (3 PSC).
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12.1. - VENDA PARTICIPACIONS OLOT TELEVISIÓ SL
Núm. de referència : X2021016138
Núm. expedient: SC992021000006

Antecedents normatius.
De la comunicació audiovisual:
A nivell estatal i amb caràcter de bàsic:
Ley 7/2010 de 31 de març General de la Comunicación Audiovisual.
Real Decreto 1624/2011, de 14 de novembre, Reglamento de desarrollo en lo relativo
a la comunicación comercial televisiva, modificat pel Real Decreto 21/2014 de 17 de
gener.
De la Generalitat de Catalunya:
Llei 22/2005 de 29 de desembre, de la comunicació audiovisual de Catalunya. A l’hora
de redactar el present, el Consell Audiovisual de Catalunya ha aprovat un informe
sobre el Projecte de Decret llei del Govern que actualitza la normativa audiovisual
catalana d’acord amb la directiva europea invocant l’apartat tercer de l’article 189 de
l’Estatut d’Autonomia de Catalunya, que disposa que “En el cas que la Unió Europea
estableixi una legislació que substitueixi la normativa bàsica de l'Estat, la Generalitat
pot adoptar la legislació de desenvolupament a partir de les normes europees”..
D’Europa:
Directiva 2018/1808 del Parlament Europeu i del Consell, de 14 de novembre de 2018,
de modificació de la directiva 2010/13/UE sobre la coordinació de determinades
disposicions legals, reglamentàries i administratives dels Estats Membres, relatives a
la prestació de serveis de comunicació audiovisual (Directiva de serveis de
comunicació audiovisual). La Directiva de serveis de comunicació audiovisual original
és vigent des del 5 de maig de 2010. Les modificacions introduïdes per la Directiva
(UE) 2018/1808 són vigents des del 18 de desembre de 2018 i han d’adquirir rang de
llei en els països de la UE a més tardar el 19 de setembre de 2020. En referència a
l’actuació estatal, dir que el 4 de desembre de 2020, va finalitzar el termini d’audiència
pública de l’avantprojecte de la nova Llei general de comunicació audiovisual, que
transposa la citada Directiva 2018.
De les societats de capital:
Reial Decret llei 1/2010, de 2 de juliol, Llei de societats de capital, que deroga la Llei
/1995 de 23 de març, de societats de responsabilitat limitada i el Reial decret legislatiu
1564/1989, Llei de societats anònimes, en el que respecte a transmissió de
participacions socials i d’accions.
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Antecedents administratius:
L’Ajuntament d’Olot, en escriptura atorgada el dia 4 de juny de 2010, va elevar a públic
l’acord de la Junta de Govern Local del dia 2 de juny de 2010, renunciant al càrrec de
Conseller en el Consell d’administració de la companyia mercantil “Olot Televisió SL”.
La corporació municipal considera que la participació pública en el capital social de
prestadors privats del servei de comunicació audiovisual entra en contradicció amb el
que prescriu l’article 42 de la Llei 7/2010 de 31 de març General de la Comunicació
Audiovisual.
Consta a l’expedient informe de valoració de les participacions
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar la venda de les participacions números 620 a 641 de la companyia
mercantil “Olot Televisió SL” de les que l’Ajuntament d’Olot n’és titular, d’acord a
l’establert a l’article 107 de la Llei de societats de capital.
Segon.- Comunicar per escrit a l’administració de la societat, l’oferiment de la venda
dels 22 títols titularitat de la Corporació, pel preu global de 2.486,51 euros, als efectes
que en el termini de deu dies naturals a comptar de la recepció de la corresponent
notificació, l’òrgan d’administració ho notifiqui als socis en compliment i als efectes del
previst a l’article 8 dels estatuts de la companyia mercantil “Olot Televisió SL”.
Tercer.- Sol·licitar informe del Departament d’Economia i Hisenda d’acord amb el que
disposa l’article 40.d) del Decret 336/1988, de 17 d'octubre, pel qual s'aprova el
Reglament del patrimoni dels ens locals.
Quart.- Notificar els presents acords a “Olot Televisió SL”.
Intervé el Sr. Alcalde. Com a corporació formem part com a accionistes de dues
empreses de mitjans de comunicació com són Radio Olot, SA i Olot Televisió, SL.
Pensem que com a corporació no hem de ser accionistes d’aquestes empreses. La
nostra relació amb qualsevol mitjà de comunicació ha de ser a través de concursos
d’encàrrecs de falques, de programes, etc. perquè tothom s’hi pugui presentar. El
primer punt seria renunciar al càrrec de consellers de Ràdio Olot.
Una vegada hem sortit d'aquest consell d'administració com a Ajuntament haurem de
procedir a un acord relatiu a la venda d'accions de Ràdio Olot i Olot Televisió.
Intervé el Sr. Riera. Avui es corregeix una anomalia des del nostre punt de vista,
perquè mai s'hauria d'haver participat d'una empresa privada. Sobretot en un tema tan
sensible com és la premsa o la comunicació. En aquest sentit hem vist moltes vegades
en aquest ple la posició de l'equip de govern que és partidari de la col·laboració
publico-privada en molts àmbits. Més enllà que nosaltres no ens sembla la millor
forma, en aquest cas concret esdevé flagrant que no és bona una pràctica. Per
nosaltres la premsa ha de ser pública o privada però no publico-privada. Aquest acord
doncs, ens acosta a uns mitjans plenament lliures, molt més actuals, dinàmics, plurals,
diversos i amb una capacitat d'incidir molt més gran. El que sí ha de fer el consistori és
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seguir tractant com a elements cohesionadors, estratègics i funcionals per a la
comarca tots els mitjans d'àmbit comarcal perquè la seva funció és totalment
imprescindible avui dia.
Intervé el Sr. Guix. Ens abstindrem per acabar d’estudiar aquesta situació. Per
nosaltres Radio Olot forma part del patrimoni de la ciutat amb 70 anys d’història, a més
de ser la primera emissora de Catalunya que va emetre en català. Es tracte d’una
emissora que ha donat un servei públic molt important i per tant estem en el dubte de
qui pot comprar aquestes accions. Pot ser una empresa que la compri per quedar-se
amb la freqüència i tancar Radio Olot? Pot ser que l’utilitzi com una antena i només fer
un informatiu cada dia?
Per tant és una qüestió que hem d’acabar de reflexionar per tenir-ho del tot clar.
Voldríem tenir la garantia que Radio Olot quedarà per la ciutat i per la comarca i no per
un inversor extern que la pugui vendre.
Intervé la Sra. Barnadas. Sense treure el valor que té Radio Olot per la ciutat,
celebrem aquesta venda d’accions perquè és una acció de transparència cap als
mitjans de comunicació locals i comarcals.
Intervé el Sr. Alcalde. Estem prenent la decisió correcta, iniciem aquest procés de
venda d’accions i participacions però no hem de perdre de vista que les decisions que
prenem han de ser en defensa d’una radio i una televisió de proximitat. Per tant, no
hem de tenir una acció freda de desprendre’ns de les accions com sinó ens importés
Radio Olot i Olot televisió.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 2
CUP) i 3 abstencions (3 PSC).
13.1. - REBAIXINC.- PROPOSANT PRENDRE ACORD RELATIU A
L’EXPROPIACIÓ FORÇOSA PER MUTU ACORD D’UNA PEÇA SITUADA EN EL
SECTOR.
Núm. de referència : X2021016068
Núm. expedient: URG42021000002

El Pla d’ordenació urbana municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la
Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 2004, afecta amb la qualificació de 3.5,
espais lliures en sòl no urbanitzable, el resta de la finca registral número 6827,
després d’una segregació per aportació al Pla parcial de Rebaixinc, sense utilitat ni
aprofitament productiu propis.
En converses amb la propietària, la senyora **** amb NIF ****, s’ha arribat a un acord
per tal que la Corporació pugui adquirir-la, de forma que per part de la propietària,
interessa l’alienació de la finca afectada i accepta com a preu just, per tots els
conceptes, la següent quantitat total: NOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS
AMB SEIXANTA CÈNTIMS (9.825’60€). En aquest import hi ha inclòs el premi
d’afecció i els interessos legals corresponents.
Atès que existeix consignació pressupostària per a l’expropiació de referència a la
partida 21.140.151.60907 Expropiació finca casa Buxeda.
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Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d’expropiació forçosa de 16 de
desembre de 1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d’abril de 1957; 94 del Reial decret
legislatiu 781/1986, de 19 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de les disposicions
legals vigents en matèria de règim local i article 8.1.d) de la Llei 8/1987, de 15 d’abril,
municipal de règim local de Catalunya.
Vist el que disposa l’article 24 de la Llei d’Expropiació forçosa, i 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 expropiatori adjunt, en relació a les finca registral
número 6827 situada al retre de la Casa Buxeda i zona verda del Pla parcial de
Rebaixinch.
SEGON.- CONSTATAR el fet de la declaració implícita d’utilitat pública a l’efecte
d’ocupació dels béns com a vialitat, d’acord amb el Pla d’ordenació urbana municipal,
aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de juny
de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de
2004
DESCRIPCIÓ DE LA FINCA:
“URBANA: Porción de terreno situada en el término de esta Ciudad, contigua al Manso
Puigdevall y denominada La Vinyota, hoy calle del Puig, número 5, con una cabida
superficial de setecientos setena y cuatro metros, quince decímetros cuadrados de
tierra cultiva y yerma. Linda: por el Norte, límite de suelo de naturaleza urbana; Este,
parcela 92 del polígono 26; Sur y Este, parcela 30 del polígono 26.”
És inscrita al tom inscrita al Tom 1.862, llibre 822, foli 56, finca número 6827 del
Registre de la Propietat d’Olot, on hi figura lliure de càrregues i de gravàmens.
Té la referència cadastral 17121A02600029.
TÍTOL:
Li pertany el 100% del ple domini amb caràcter privatiu, segons consta a l’escriptura
pública d’herència de data 11 de març de 2011, atorgada davant el notari d’Olot,
senyor Angel Arregui Laborda, número 555 del seu protocol.
AFECTACIÓ URBANÍSTICA:
Aquesta finca es troba afectada pel Pla d’ordenació urbana municipal, aprovat
definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2003
i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 2004, com
a espais lliures en sòl no urbanitzable
PAGAMENT:
L’import de justpreuament és de NOU MIL VUIT-CENTS VINT-I-CINC EUROS AMB
SEIXANTA CÈNTIMS (9.825’60€). Inclou aquest import el premi d’afecció i interessos
legals corresponents.
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TERCER.- DECLARAR la necessitat d’ocupació de la finca descrita, afectada pel Pla
d’ordenació urbana municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial
d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2003.
QUART.- RESOLDRE per avinença, aprovant el document adjunt, l’expropiació de la
finca propietat de la senyora ****amb NIF ****, finca número 6827 del tom 1.862, llibre
822, foli 56.
CINQUÈ.- SATISFER el descrit import amb càrrec a la partida que es detalla a
continuació i que es farà efectiu durant el present exercici de 2021,i abans del termini
de cinc mesos a comptar de l’adopció del present acord:
Operaci
ó
200240

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despese
s

21140 151 60907

9825.60

EXPROPIACIO
BUXEDA

FINCA

CASA

CC
1
140

CC
2
999

CC
3
999

CC
4
065

SISÈ.- DONAR per definitivament acabat l’expedient expropiatori a que s’ha fet
referència, procedint a l’ocupació de les finques esmentades.
SETÈ.- FACULTAR l’alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin
necessaris per a la formalització dels precedents acords.
VUITÈ.- NOTIFICAR els presents acords als propietaris i a Intervenció, Dipositaria,
Tresoreria i als serveis de cadastre
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
14.1. - CONSELL COMARCAL.- PROPOSANT APROVAR CONVENI SOBRE
ENCÀRREC DE GESTIÓ PER A LA TRAMITACIÓ DE SUBVENCIÓ PER A
ACTUACIONS DE MILLORA I MANTENIMENT DE CAMINS
Núm. de referència : X2020029770
Núm. expedient: URG32020000005

Vist que el Ple de l'Ajuntament d'Olot, en sessió celebrada el dia 24 de setembre de
2020, va adoptar, entre d’altres, l’acord de donar compte del Decret d’Alcaldia
2020LDEC002603 de data 1 de setembre de 2020, pel qual es va acordar encarregar
al Consell comarcal de la Garrotxa, la gestió de les actuacions referents a les obres de
conservació i manteniment de tres camins municipal:

• Camí públic corresponent en part a la fitxa número 1.11.113.0040, de l’inventari
de camins públics municipals, en el tram que va des de la intersecció de la
pista del Triai amb l’Avinguda de Sant Jordi d’Olot, fins al paratge del Triai, a
l’alçada de Bellpuig.
•

Camí públic corresponent en part a la fitxa número 1.11.113.0024, de l’inventari
de camins públics municipals, en el tram que va des de l’inici de la pista de la
Moixina fins l’hípica de Can Nic, passant per Can Soc.
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CC
5
999

CC
6
999

• Camí públic corresponent en part a la fitxa número 1.11.113.0010, de l’inventari
de camins públics municipals, en el tram que va de les Planotes a can Mali.
Vist el conveni relatiu a l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament d’Olot al Consell Comarcal
de la Garrotxa per tramitar subvenció al departament de territori i sostenibilitat per a la
realització d’actuacions de millora i manteniment de camins de la xarxa veïnal i rural a
les comarques de muntanya.
Vist que el Ple del Consell Comarcal de la Garrotxa de data 15 d’octubre de 2020, va
aprovar, entre d’altres, el conveni referenciat en l’apartat anterior.
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 relatiu a l’encàrrec de gestió de l’Ajuntament d’Olot al
Consell Comarcal de la Garrotxa per tramitar subvenció al Departament de Territori i
Sostenibilitat per a la realització d’actuacions de millora i manteniment de camins de la
xarxa veïnal i rural a les comarques de muntanya.
SEGON.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Presenta la proposta el Sr. Güell i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Güell. Es tracte d’un punt de tràmit. El Consell Comarcal de la Garrotxa
dins del seu pla de camins va incloure tres camins de titularitat municipal. Dos d’ells
formen part de la xarxa de senders itinerània i un altre és un camí de servei que
comunica el barri de les Planotes amb el centre de recollida d'animals propietat del
Consell Comarcal. Eren unes actuacions de poc volum que es van realitzar l’any
passat i el Consell Comarcal de la Garrotxa ens ha demanat que subscrivíssim el
conveni per tal de formalitzar aquest encàrrec i tancar així l’expedient administratiu de
forma correcta.
Intervé la Sra. Roca. Quines actuacions s’han realitzat en el camí que va de la Moixina
fins a Can Nic?
Intervé el Sr. Guix. Hi ha també altres camins del terme municipal d’Olot que s’haurien
d’arranjar. En alguns ja s'ha demanat una memòria valorada i s’està fent el projecte,
però amb d’altres com el camí del Pla de Sant Andreu no en sabem res i també seria
interessant de poder arreglar.
Intervé el Sr. Güell. Al ser un camí de la xarxa d’itinerància només es van fer
intervencions de neteja com treure branques, arbrat i romegueres per tenir una bona
circulació a peu. De totes formes si que aquest camí necessita una actuació més
profunda. De fet hem aprovat el projecte aquest any per quan hi hagi possibilitat de
finançament per part d’algun ens com la Diputació o Consell Comarcal per procedir a
la seva execució. Respecte del camí del Pla de Sant Andreu el tenim en compte i
valorarem quin arranjament s’hi ha de fer.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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15.1. - PROPOSANT L'ADHESIÓ AL PACTE NACIONAL PER A LA MOBILITAT
SEGURA I SOSTENIBLE 2021-2030.
Núm. de referència : X2021014971
Núm. expedient: SG062021000002

El Servei Català de Trànsit (SCT), organisme autònom de caràcter administratiu
adscrit al Departament d’Interior que es va crear mitjançant la Llei 14/1997, de 24 de
desembre, és l’òrgan gestor del trànsit i la seguretat viària a Catalunya i té dins de las
seves finalitats reduir la freqüència i la gravetat dels accidents de circulació i
incrementar els mitjans i els recursos destinats a la prevenció dels sinistres i a l’atenció
de les víctimes, i és l’òrgan encarregat d’impulsar les accions del Pacte Nacional per a
la Mobilitat Segura i Sostenible.
Aquest organisme ha redactat el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i
Sostenible (PNMSS) , aprovat per acord de Govern GOV/3/2021, de 19 de gener de
2021, que marca l’estratègia de seguretat viària i mobilitat sostenible per a la propera
dècada a Catalunya.
Aquest Pacte vol donar resposta als nous reptes i oportunitats en la mobilitat que
s'estan produint, potenciant una mobilitat segura, sostenible i respectuosa amb el medi
ambient i la salut de les persones, el desenvolupament i la implantació de les noves
tecnologies aplicades a la indústria de l'automoció, a les infraestructures viàries i als
sistemes d'informació i de gestió del trànsit i gestionar la transició cap a una mobilitat
cada cop més connectada i autònoma.
Per tal d’involucrar Administració i societat civil en l’execució de les accions del Pacte
es preveu l’adhesió de les entitats que ho sol·licitin i que treballin en l’àmbit de la
mobilitat segura i sostenible, sempre que manifestin el seu compromís amb als
objectius i eixos estratègics del Pacte i disposin d’un Pla d’acció en coherència amb
aquests.
L’Ajuntament d’Olot té interès en adherir-se al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura
i Sostenible i declara que:
•

Es compromet en les seves polítiques a complir amb els objectius i principis
establerts en el Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible d’acord
amb els objectius del Pacte pel que fa a promoure una mobilitat més segura,
sostenible, saludable - amb una millora de la qualitat de l’aire-, connectada i
autònoma i com a objectiu quantitatiu, reduir el 50% les víctimes mortals l’any
2030 respecte del 2020, en el camí per assolir la Visió Zero víctimes mortals
l’any 2050.

•

Que disposa d’ un Pla d’acció el qual inclou accions en matèria de mobilitat
segura i sostenible, d’acord amb els principis establerts en els eixos estratègics
del PNMSS 21-30, amb l’objectiu d’impulsar una mobilitat segura, sostenible,
saludable i connectada.
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Conclusions:
Sent Olot una ciutat amb més de 35.000 habitants, creiem que és necessari adherir-se
a aquest Pacte en favor de la seva població i millorar la mobilitat de la ciutat per tal de
promoure una mobilitat més segura, sostenible, saludable, connectada i autònoma; a
més de contribuir en l’objectiu de reduir el 50% les víctimes mortals l’any 2030
respecte del 2020, en el camí per assolir la Visió Zero víctimes mortals l’any 2050.
El compliment dels objectius comportarà en una millora qualitativa en la vida de tots
els olotins i olotines, en definitiva per a tota la ciutat.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:

PRIMER.- Sol·licitar l’adhesió al Pacte Nacional per a la Mobilitat Segura i Sostenible.
SEGON.- Manifestar el compromís amb els eixos estratègics del Pacte, i declarar que
es disposa d’un Pla d’accions de millora de la seguretat viària en coherència amb els
objectius establerts al Pacte.

Presenta la proposta el Sr. Arbós i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Riera. Ens alegrem que hi hagi una aposta tant clara per la seguretat
viària i amb un objectiu tant ambiciós com és zero morts en carretera. Però per altra
banda, no veiem aquesta mateixa ambició quan parlem de sostenibilitat. També
creiem que la taula de debat del sector deixa de banda a col·lectius professionals
independents i sindicats de diferents col·lectius de mobilitat. Pel que fa els acords, per
una banda estem d’acord amb les propostes de seguretat viària tot i que hi hem trobat
a faltar algun tipus de polítiques reeducativa, com per exemple: reeducació per qui
comet infraccions o pedagogia a les escoles. Per altra banda, respecte el tema
l'automatització, es dona per fet que serà unidireccional donada l’evolució constant del
sector, però creiem que s’hauria de generar un debat molt més complex. I Per últim, en
quan el tema de sostenibilitat no s'ha treballat suficientment i el veiem molt limitat. Si
que parla de qualitat de l’aire, millores de conducció, millores en l’ús de l’automòbil
però en cap cas parla d’un concepte bàsic com el decreixement. Si no hi ha una
premissa d'intentar reduir el volum de trànsit, canviar models de mobilitat, reordenar
les ciutats, etc. estem actuant només a la superfície del concepte i no ho estem
enfocant de veritat. En resum estem d’acord amb tots els punts però en el cas de la
sostenibilitat ens a sembla un acord insuficient i caldria aprofundir-hi més, per això ens
abstindrem.
Intervé el Sr. Guix.
l’adhesió.

Votarem a favor perquè estem d’acord amb la filosofia de

Intervé la Sra. Barnadas. Estem a favor de ser en tots aquells fòrums on es pugui
treballar conjuntament amb altres municipis i on es pugui fer intercanvi d'experiències i
créixer conjuntament en una sèrie d'objectius. Però analitzant els quatre objectius que
es marquen en aquest Pacte Nacional, dos de seguretat, un de qualitat i un de
sostenibilitat. Mentre expressen que estan preparats perquè tenen un pla de millora de
la seguretat, no veiem que també tinguin un pla de millora de la sostenibilitat en la
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mobilitat de la ciutat. Per tant, en aquest cas no hi ha millora possible de la qualitat de
l'aire sense desacceleració o l'electrificació. Hem de caminar cap a un altre tipus de
mobilitat, cap un marc del segle XXI. A part de fer adhesions han de fer accions i
lamentablement això no ho veiem. Perquè tenim un transport públic insuficient i no
tenim un pla de mobilitat col·lectiva als polígons i a les empreses.
Intervé el Sr. Arbós. Evidentment no és un pacte perfecte, però sí que ens marca uns
horitzons potents. Sobretot en el tema de la seguretat viària que tenim molt feina a fer.
Sí, és veritat que són vasos comunicants. Totes les accions que fem en pro de la
seguretat viària acaben directament vinculat a la millora de la sostenibilitat, reducció
de la contaminació, etc. Si potenciem la mobilitat sostenible en bicicleta estem
pacificant, fent les vies més segures i alhora també estem contaminant menys.
Comparteixo com ha dit el Sr. Riera que falta molta feina a fer amb el tema educatiu i
pedagògic, des de la joventut del nostre país. Aquest pacte no és la fi d'un recorregut
sinó l’inici per marcar-nos uns objectius clars. En quan a les accions que deia la Sr.
Barnadas, a part de l’Olot pedala i actuacions a Sant Miquel fem moltes d’altes
accions. Com la pacificació del nucli antic, l’Olot 30. També estem pendents de
resoldre els reglaments en relació als vehicles de mobilitat personal. Per tant, estem
treballant els reptes són grans però en cap cas això es el final del camí.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP)
16.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR DEFINITIVAMENT EL PLA DIRECTOR
DELS HORTS URBANS 2021-2025
Núm. de referència : X2021000175
Núm. expedient: SIPR2021000001

L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 21 de gener de 2021, va aprovar
inicialment el Pla Director dels horts urbans d’Olot (2021-2025). Aquesta aprovació
inicial es va sotmetre a informació pública per un període de trenta dies, que finalitzava
el dia 22 de març de 2021.
El dia 1 de febrer de 2021, NRS 2021002025, es va sol·licitar informe al Parc Natural
de la Zona Volcànica de la Garrotxa. L’informe ha estat presentat a l’ajuntament d’Olot
el dia 15 d’abril de 2021, NRE 2021005799.
No s’han rebut al·legacions en relació al Pla director dels horts urbans d’Olot (20212025).
L’informe emès pel Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa (PNZVG) és
favorable i té en compte algunes consideracions per als espais d’horts municipals
inclosos dins l’àmbit del Parc, com són Mas Bernat, Sant Roc – Bosc de Tosca i la
Falda del Montsacopa.
Es considera convenient incorporar les consideracions del PNZVG a cadascuna de les
fitxes de l’annex 2 d’aquestes tres zones:
1) Annex 2 de Mas Bernat.
2) Annex 2 de Sant Roc – Bosc de Tosca
3) Annex 2 de Falta del Montsacopa
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Considerant les competències atorgades als municipis en matèria de medi ambient
urbà, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació
a la present resolució, el President de la Comissió Informativa del Ple, proposa
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Incorporar les consideracions del Parc Natural de la Zona Volcànica de la
Garrotxa al Pla Director dels Horts Urbans d’Olot (2021-2025) aprovat inicialment en la
sessió del Ple de l’Ajuntament d’Olot del dia 21 de gener de 2021, que a continuació
es detallen:
1) Que a la fitxa de l’Annex 2 de Mas Bernat s’afegeixi el text següent:
“CONSIDERACIONS DEL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA
GARROTXA
Amb caràcter general cal fer constar que a les zones d’hort a l’interior del Parc natural
li és d’aplicació la normativa del Pla especial de la Zona Volcànica a banda de
l’aplicació del POUM i dels reglaments d’ús o altres normatives que s’estableixin.
- Aquest sector d’horts es troba dins una Zona d’Interès Connector definida al Pla
especial de la Zona Volcànica . D’acord amb l’article 51.2 del Pla els projectes que
afectin les zones d’interès connector i els informes preceptius de l’equip de gestió han
d’avaluar-ne específicament les repercussions sobre la funció connectora d’aquests
àmbits i, si és el cas, establir mesures per prevenir-les, reduir-les i, en la mesura
possible, compensar-les. A més, l’article 51.4 estableix que en els àmbits periurbans,
es tindrà especial cura a evitar les continuïtats urbanes i les transformacions d’usos
susceptibles d’interrompre o dificultar la connectivitat, i també a promoure actuacions
de recuperació i millora en aquells indrets on sigui possible. En conseqüència la gestió
d’aquests sector anirà especialment adreçada al compliment d’aquests objectius,
qüestió que hauria de quedar prevista al Pla director i concretada amb mesures
específiques, en particular en tot allò relacionat amb possibles tancaments.
- No s’ha d’admetre cap tipus d’ampliació de superfície
- Cal valorar de retirar els horts més propers al límit de la Reserva Natural del Volcà de
les Bisaroques.
- La part d’aquests sector d’horts que es troba dins la categoria 5.3 (Altiplà Basàltic de
Batet) restaria sotmesa a les determinacions que pugui establir el futur Pla especial
per a la zona 5.3 que es troba previst a la normativa del Pla especial de la Zona
Volcànica.
- La part d’aquests sector d’horts que es troba dins la categoria 5.3 (Altiplà Basàltic de
Batet) restaria sotmesa a les determinacions que pugui establir el futur Pla especial
per a la zona 5.3 que es troba previst a la normativa del Pla especial d ela Zona
Volcànica.”
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2) Que a la fitxa de l’Annex 2 de Sant Roc – Bosc de Tosca s’afegeixi el text següent:
“CONSIDERACIONS DEL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA
GARROTXA
Amb caràcter general cal fer constar que a les zones d’hort a l’interior del Parc natural
li és d’aplicació la normativa del Pla especial de la Zona Volcànica a banda de
l’aplicació del POUM i dels reglaments d’ús o altres normatives que s’estableixin.
Aquests sector d’horts que es troba dins la categoria 5.1 (Bosc de Tosca) i restaria
sotmès a les determinacions que pugui establir el futur Pla especial del Bosc de Tosca
que es troba previst a la normativa del Pla especial de la Zona Volcànica (actualment
ja redactat en fase d’avanç de Pla).”
3) Que a la fitxa de l’Annex 2 de la Falda del Montsacopa s’afegeixi el text següent:
“CONSIDERACIONS DEL PARC NATURAL DE LA ZONA VOLCÀNICA DE LA
GARROTXA
Amb caràcter general cal fer constar que a les zones d’hort a l’interior del Parc natural
li és d’aplicació la normativa del Pla especial de la Zona Volcànica a banda de
l’aplicació del POUM i dels reglaments d’ús o altres normatives que s’estableixin.
Aquests sector d’horts que es troba dins la categoria 5.1 (Bosc de Tosca) i restaria
sotmès a les determinacions que pugui establir el futur Pla especial del Bosc de Tosca
que es troba previst a la normativa del Pla especial de la Zona Volcànica (actualment
ja redactat en fase d’avanç de Pla).”
Segon.- Aprovar definitivament el Pla Director dels Horts Urbans d’Olot (2021-2025)
que fou aprovat inicialment per l’acord del plenari de 21 de gener de 2021.
Tercer.- Publicar el Pla Director dels Horts Urbans d’Olot (2021-2025) al BOP de
Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment al DOGC la
referència del BOP en què s’hagi publicat el Pla Director.
Presenta la proposta el Sr. Sellabona i n’explica el contingut
Intervé la Sra. Roca. Entenem els horts urbans com un projecte en què es potencia la
salut, les relacions socials i l'economia social i familiar. Per altra banda, demanem que
es doti de més recursos i es busquin més horts per continuar ampliant la xarxa.
Intervé el Sr. Guix. Vam presentar unes al·legacions que no s’han tingut en compte,
esperem en tot cas que sí es tinguin en compte en un futur. Per nosaltres els horts
molt importants perquè són un gran benefici per la ciutat i amb un cost molt petit. En
els horts privats que s’ha pogut intervenir a la Falda del Montsacopa a través d’una
subvenció del Parc Natural per instal·lar-hi equipament públic, creiem que hi hauria
d’haver algun control mitjançant una normativa o un conveni. Creiem que altres zones
d’horts també s’haurien d’equipar, sobretot zones com les Planotes o Bisaroques. Així
com també actuacions de millora i control en general. Si passen per la zona d’horts del
Parc nou veuran que hi ha instal·lats hivernacles i casetes dintre dels horts. Això està
prohibit per la normativa que avui aprovarem. La majoria d’horts haurien de disposar
d’aigua corrent per poder regar i així no haver de tenir bidons d’aigua que provoquen
problemes de mosquit tigre. Per últim, creiem que s'haurien de posar horts en barris
que no n'hi ha com per exemple el barri de Sant Miquel.
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Intervé la Sra. Barnadas. Valorem molt positivament la incorporació d'aquestes
recomanacions del Parc Natural.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
17.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR DEFINITIVAMENT UNA
MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D'ÚS DELS HORTS MUNICIPALS D'OLOT
Núm. de referència : X2021000177
Núm. expedient: SIPR2021000002

L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 21 de gener de 2021, va aprovar
inicialment unes modificacions al Reglament d’ús dels horts municipals. Aquesta
aprovació inicial es va sotmetre a informació pública per un període de trenta dies, que
finalitzava el dia 22 de març de 2021.
En data 16 de març de 2021 (Registre General núm. E2021003997) la Candidatura
d’Unitat Popular (CUP) va presentar una al·legació a l’aprovació inicial de modificació
del Reglament d’ús dels horts municipals, en relació al punt c de l’article 16 del
Reglament.
En data 29 de març de 2021 (Registre General núm. E2021004737) el Sr. Josep Guix i
Feixas, actuant com a cap del Grup Municipal Socialista a l’Ajuntament d’Olot va
presentar diferents al·legacions a l’aprovació inicial de modificació del Reglament d’ús
dels horts municipals,
Vist l’informe dels serveis tècnics municipals de data 15 d’abril de 2021 on
s’assenyala:
“En relació a les al·legacions de la Candidatura d’Unitat Popular (CUP):
Que en les al·legacions es proposa modificar l’article 16 del Reglament i aquest article
no forma part de les modificacions proposades en l’acord del Ple del 21 de gener de
2021 i que es troben a exposició pública, que són els articles 5, 15, 17, 18 i una
disposició final”.
“En relació a les al·legacions del Grup Municipal Socialista:
Que les al·legacions s’han presentat fora del termini d’exposició pública. Per altra
banda es considera que els aspectes al·legats no tenen relació amb les modificacions
proposades del Reglament:
- El Reglament regula l’ús dels espais públics destinats a horts municipals i els espais
privats amb qui es té un conveni de col·laboració per a gestionar-los. En cap cas es
regula el funcionament d’altres espais privats amb horts, com Sant Roc o el Parc de
Pedra Tosca.
- L’Ajuntament vetllarà pel desplegament del Pla director dels horts urbans (20212025), que inclou diferents estratègies i pressupostos per a les actuacions previstes.
També recull una sistemàtica d’inspeccions dels horts cedits, per garantir-ne un bon
ús, tant del propi espai com de les instal·lacions associades (punts d’abocament de
deixalles, reg, casetes, etc.)”.
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Considerant les competències atorgades als municipis en matèria de medi ambient
urbà, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya.
Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, que serveixen de motivació
a la present resolució, el President de la Comissió Informativa del Ple, proposa
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Desestimar les al·legacions presentades per la Candidatura Unitat Popular
(CUP), atès que l’article 16 del Reglament d’ús dels horts municipals no era objecte de
modificació per l’acord del plenari de 21 de gener de 2021.
Segon.- Desestimar les al·legacions presentades pel Grup Municipal Socialista, atès
que no tenen relació amb les modificacions proposades per l’acord del plenari de 21
de gener de 2021.
Tercer.- Aprovar definitivament les modificacions del Reglament d’ús dels horts
municipals d’Olot que foren aprovades inicialment per l’acord del plenari de 21 de
gener de 2021.
Quart.- Publicar la modificació del Reglament d’ús dels horts municipals d’Olot al BOP
de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment al DOGC la
referència del BOP en què s’hagi publicat el text de la modificació del Reglament.
Intervé el Sr. Sellabona. La candidatura d’Unitat Popular va presentar una al·legació
de l’article 16. Aquest article no és cap dels articles que es portaven a modificació i per
tant per un criteri tècnic s’ha desestimat. Però, compartim la seva proposta i
treballarem per aplicar-ho al més aviat millor. En el cas de l’al·legació de PSC és una
situació semblant. Al no fer referència a un article concret dels que estaven subjecte a
modificació, per tant per un criteri tècnic que no es poden acceptar les al·legacions i es
desestima. Però no perquè no compartim molts dels punts de vista que es recollien en
el seu escrit. Pel que fa ampliar la zona d’horts, actualment tenim a nivell comparatiu 7
vegades més zones que per exemple una ciutat com Figueres. Els darrers temps hem
crescut molt i entenc que hi hagi gent que en demani més, però ara és moment de
créixer en qualitat i buscar l’objectiu en ser la ciutat amb els millor horts. Cal doncs,
invertir en punts d’aigua, abocaments de deixalles relacionades amb el compost,
casetes i d’altres. Sense tancar la porta però, a noves oportunitats de creixement.
Intervé la Sra. Roca. Continuarem treballant per poder aplicar el salari mínim
interprofessional també com a barem per accedir-hi.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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18.1. - REVISIÓ REGISTRE D'ACTIVITATS DE TRACTAMENT (RAT)
Núm. de referència : X2021015896
Núm. expedient: LPD42021000001

L’article 30 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la
protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la
lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (RGPD),
regula la obligació del responsable del tractament de dades de portar un registre de les
activitats de tractament que duu a terme.
L’Ajuntament d’Olot, en compliment de l’esmentada normativa, va aprovar el Registre
d’Activitats de Tractament en el Ple del 29 d’octubre de 2020. No obstant, el Registre
d’Activitats de Tractament és un document viu que requereix d’una revisió periòdica,
per tal d’incorporar-hi nous tractaments o revisar i adequar els que ja s’estaven portant
a terme a noves circumstàncies sobrevingudes.
Tanmateix cal informar amb caràcter general dels tractaments de dades que es duen a
terme a l’Ajuntament, en compliment del principi de transparència per la qual cosa s’ha
redactat un nou document descriptiu.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- Aprovar la primera revisió del Registre d’Activitats de Tractament (RAT) de
l’Ajuntament d’Olot.
SEGON.- Ordenar la publicació del text informatiu al Portal de Govern Obert i
Transparència d’aquest Ajuntament.
TERCER.- Notificar aquest acord a la Delegada de Protecció de Dades de
l’Ajuntament.
Presenta la proposta el Sr. Arbós i n’explica el contingut.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
19.1. - MOCIÓ A FAVOR DE POTENCIAR LA CONSTRUCCIÓ DE TERRASSES I
BALCONS ALS NOU EDIFICIS
Núm. de referència : X2021016028
Núm. expedient: SG022021000010

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
La crisi de l'Covid-19 ha posat en evidència una realitat que molts constructors ja
estan atenent en els últims temps: les cases necessiten espais d'oxigenació,
obertures a l'exterior on els i les inquilines puguin trobar un respir. Un nou estil de
construcció que fuig de les façanes llises i aposta per balcons, terrasses i àtics, que
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permeten obrir o tancar en funció de la climatologia, amb una estètica
contemporània.
Una sortida a l'exterior, un lloc on llegir, jugar, menjar, cantar, ballar o senzillament
prendre l'aire. Les ciutats recuperen un aspecte que només es podia veure en els
últims temps en construccions antigues, perquè han estat molts els anys en què els
edificis s'han elevat amb les façanes llises i els seus inquilins tancats, quan per la
nostra idiosincràsia sempre hem estat persones a les que ens agrada sortir al carrer
o a la balconada.
Però últimament això està canviant i podem veure-ho en molts edificis de nova
construcció, on els balcons, les terrasses i els àtics recuperen protagonisme. I no
només això sinò que als nous habitatges predominen estances polivalents i amb
llum natural que es reivindiquen ara com a més necessaris.
La normativa urbanística actual penalitza els balcons, que si no són coberts no
computen com a metres quadrats construïts, i això els converteix en un luxe, perquè
els promotors saben que són uns metres quadrats que no cobraran. L’especulació
ha passat per sobre del confort. Per tant, el sector de la promoció no afegirà balcons
a les noves construccions si el sector públic no s’hi posa.
El Govern del País Basc és pioner en aquest tema i al juny del 2020 va treure un
decret que regula de forma exclusiva les condicions mínimes d’habitabilitat. El
decret preveu la creació d’habitatges més versàtils i flexibles que s’adaptin a les
circumstàncies dels seus habitants amb el pas del temps, així com a les necessitats
i formes de vida actuals, afavorint, entre altres coses, la construcció de terrasses i
balcons als nous edificis. Així mateix, s'ha incorporat, la perspectiva de gènere a el
disseny dels edificis i habitatges, evitant racons i angles cecs que creuen
inseguretat en portals i zones comuns, i integrant al màxim l'espai d'estar-menjadorcuina, per tal de que les tasques de la llar siguin visibles i puguin ser compartides
pel conjunt de la unitat familiar.
Mentre no tinguem una llei autonòmica d’aquest calat, el grup municipal socialista,
proposa al Ple l’adopció dels següents:
ACORDS
1. Adaptar la normativa municipal que regula les condicions de les edificacions
per tal de promoure els elements constructius que facilitin l'accés, la ventilació
i la il·luminació directament a l'exterior, com poden ser la construcció de
terrasses i balcons en tots els habitatges, ja siguin de nova construcció o en
un procés de rehabilitació.
2. Instar a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat a tramitar una normativa
urbanística adaptada a les necessitats i formes de vida actuals .
3. Notificar aquest acord a la Conselleria de Territori i Sostenibilitat.

Intervé el Sr. Guix i n’explica el contingut.
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Intervé el Sr. Riera. En aquests moments de pandèmia ha quedat constat la necessitat
que tenim de disposar d'un prototipus d'habitatge més amplis, més il·luminats i amb
més sortida a l'exterior. L’estratègia urbanística ha de passar també cap a un concepte
d’innovació i sostenibilitat en processos constructius i noves tipologies d'habitatge.
Aquests espais han de ser més amplis, diàfans i tendir cap a l'eliminació de barreres,
passadissos, etc. En definitiva hem de crear un concepte d'habitatge molt més versàtil.
En aquest sentit, Olot ens falta molt camí per recórrer tant per facilitar la construcció,
com pel model que seguim tendint a pisos petits i mal il·luminats. Per altra banda
també hauríem de tendir a implementar a la nostra ciutat habitatges corporatius,
d’estació d’ús o co-habitatge. Per tant creiem que això és un primer pas que comença
a fer camí i l’oportunitat de demanar que hi hagi una revisió i actualització de les
normes urbanístiques per implementar noves polítiques per identificar un nou Pla
d’habitatge. Tot i això, és cert que s’han fet coses com el pla de mobilització
d’habitatges buits i el programa d’inspeccions d’Olot. Caldria analitzar els resultats, els
punts forts i les mancances. Aprofitem per demanar que se’ns faci arribar l’estudi
complert que s’ha fet.
Intervé el Sr. Quintana. Ens a sembla una moció molt adient, després dels moments
que hem viscut tots aquest darrer any. Sobretot per aquella gent que durant els mesos
de confinament no disposava d’aquest espais per poder sortir una estona.
Intervé el Sr. Güell. En primer lloc, donar les gràcies per presentar aquesta moció i per
atendre a fer un nou redactat respecte a l'inicial, ja que la proposta inicial de la moció
anava molt dirigides al canvi de l'articulat de l'actual planejament urbanístic d’Olot. En
aquest sentit, ens vam posar d'acord en no només donar-ne cabuda en el POUM sinó
també en entendre que era necessària una visió més amplia i preguntar-nos de com
volem que siguin els habitatges del futur. Hem après que la importància d’aquests
espais perquè connecten l’habitatge amb l’exterior. Aquests espais poden tenir
solucions més imaginatives i que poden encaixar amb un nou model d'habitatge com
poden ser per exemple tot els espais compartits o comunitaris, amb les comunitats de
veïns. Això pot ser sembla interessant en la implantació de terrasses i balcons, quan
pugui suposar un sobrecost afegit a les edificacions. Perquè aquests espais també
computen com metres quadrats d'edificabilitat que queden consumits. I en canvi, això
té una repercussió directa sobre el cost de l'habitatge. La ubicació d’aquests espais
també te conseqüències en el cas dels de l'habitatge protegits. Per tant, cal fer
aquesta reflexió en conjunt i trobar com introduir-ho tant al nostre POUM actual, com
també a l'Ordenança de l'edificació vigent a l'Ajuntament. Així doncs, recollirem
aquesta moció i la tindrem en compte.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.

20.1. - MOCIÓ PER DEMANAR L'ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ DE MUNICIPIS I
ENTITATS PER L'ENERGIA PÚBLICA (AMEP)
Núm. de referència : X2021016031
Núm. expedient: SG022021000011

La transició energètica s'està plantejant a escala global. La crisi climàtica i els
compromisos de reducció de les emissions de gasos amb efecte hivernacle és
l'argument suficient per iniciar aquest procés de descarbonització de l'energia i de
l'economia. El model energètic actual té uns costos molt elevats, econòmics, socials,
ambientals i per a la salut de les persones.
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Un dels aspectes rellevants de la transició energètica és el model de generació i
distribució de l'energia elèctrica. El món local ha patit la coacció de les empreses
distribuïdores, són contínues les queixes per la manca d'informació i atenció als
usuaris, i pels dèficits de la xarxa.
Els municipis no podem ser mers espectadors del sistema elèctric. Volem participar en
el procés de transició. Volem que la transició ens porti a un escenari on quedi garantit
el dret social a l'accés a l'energia, on no hi hagi pobresa energètica, on la ciutadania i
les empreses puguin, lliure i fàcilment, generar la seva pròpia energia verda i
compartir-la amb els seus veïns i veïnes, on les xarxes de distribució no estiguin
exclusivament en mans d'empreses. Volem intervenir en la seva regulació i
modernització. Volem democratitzar l'energia.
Aquesta iniciativa sorgeix de molts municipis que encara pateixen talls de
subministrament i mancances en el servei de distribució. De seguida es trasllada en
l'àmbit urbà també pels problemes de manteniment de la xarxa, i sobretot, per la
necessitat d'intervenir en la regulació de la generació, distribució i autoconsum
d'energia renovable en l'àmbit de les comunitats locals: els ajuntaments, les empreses,
les entitats i la ciutadania. Alhora, és coincident amb el corrent cívic i municipalista de
recuperació de la titularitat i la gestió de serveis bàsics, com és també el cas de
l'aigua, i de defensa del dret a l'accés a l'energia.
Així doncs, des de la CUP proposem l’aprovació del següent acord:
● Adherir-nos a l’associació de municipis i entitats per l’energia pública (AMEP)

Intervé la Sra. Roca i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Alegre . L'ús i l'accés a l'energia són directament relacionats amb el
benestar de les persones. Una vida digna implica poder escalfar-se, tenir llum, poder
conservar els aliments, cuinar o tenir accés a aigua calenta. Per tant, es tracte d’una
necessitat bàsica per a tothom. A nivell col·lectiu el subministrament d'energia elèctrica
també és essencial per al funcionament de la nostra societat. Un element clau per
reduir la pobresa i millorar l'educació, la salut, la sostenibilitat ambiental i l'economia.
L'accés a l'energia és un dret. Els ajuntaments juguem un paper important per garantir
aquest dret. Per això, no només és important sinó també necessari adherir-se a
l'Associació de Municipis i Entitats per l'energia pública. Si bé, molts partits polítics
tenim interioritzat la prestació directa de serveis bàsics, històricament l'energia ha estat
un dels aspectes que ha quedat fora d'aquesta prestació. No només per part de les
administracions locals sinó també de les administracions autonòmiques i centrals.
Valorem molt positivament que les administracions hagin pres consciència de la
necessitat que els poders públics s'impliquin de manera més efectiva en la producció i
control de la distribució de l'energia elèctrica. Per tant votarem a favor d'aquesta
moció.
Intervé la Sra. Barnadas. S'emmarca en el paradigma de ser productors i consumidors
d'energia. Canvia totalment el paradigma de l'energia, perquè estem acostumats a
consumir i a pagar. Però en aquest cas l’AMEP treballa perquè la produïm, la
consumim i disfrutem l'energia. L’AMEP neix de la voluntat que els municipis recuperin
la gestió pública en tot allò que fa respecte a l'energia. Per tant son un conjunt de
municipis que tenen la voluntat de participar activament en la transició energètica. En
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fer en els seus municipis comunitats energètiques d'autoconsum compartir o promoure
en els seus municipis que els veïns engeguin aquesta transformació social. Aquests
municipis també vetllen perquè cap dels seus veïns tingui pobresa energètica i si pot
ser que l'energia que els arribi sigui renovable. Vetlla també per posar fi al control dels
oligopolis. Per tant estem parlant d’una transició real i activa. De compromís per a la
transició energètica. Estem parlant d’una entitat 100% pública sense cap tipus de
subvenció que actualment té un pressupost de 81.000€ que aporten els seus
associats. Aquestes aportacions es destinen bàsicament a ajudar els municipis que en
són socis per poder fer passos endavant decidits cap a la transició energètica. Per això
celebrem que els companys de la CUP hagin presentat aquesta moció i esperem
poder dir que en som socis. Perquè ser socis de l’AMEP vol dir un compromís ferm en
la transició energètica.
Intervé el Sr. Arbós. Estem davant d'una crisi climàtica sense precedents. Compartim
uns objectius clars per revertir l'efecte hivernacle, garantir el dret a l'accés a l'energia i
per tant lluitar contra la pobresa energètica. Aquests principis els compartim
fermament i lluitem pel mateixos objectius. No obstant, tenim un problema que és la
compatibilitat estratègica entre els nostres models. Nosaltres no creiem que la
municipalització dels serveis actuï com a solució a tots els problemes. Al final el que
estem fent és adherir-nos a un seguit de principis com per exemple recolzar, difondre i
promoure la titularitat de la propietat de la gestió pública de les xarxes de distribució
d'energia. Acaba sent doncs, una estratègia que es base en la municipalització i el
control dels serveis sempre des del sector públic. Aquest no és el nostre model.
Nosaltres no veiem l'empresa privada com un adversari i entenem que la millor manera
de fer evolucionar el país, el món i el progrés és a través de la col·laboració publicoprivada. Perquè de fet l’empresa privada acaba significant no només el 90% dels llocs
de treball del nostre país, sinó també significa una gran part de la generació de
benestar, de progrés tecnològic i progrés social. Entenem que per poder treballar en
pro de la transició energètica hem de ser-hi tots. Sense renunciar a més de la meitat
del paisatge. Per tant, no ens volem situar en un extrem on tot hagi de ser públic. A
l’igual que tampoc ens volem situar a l'altre extrem on tot hagi de ser privat. No tot es
blanc o negre, entenem la realitat com un escala de grisos. I ens a sentim còmodes en
aquesta situació, on podem treballar conjuntament amb l'espai públic i també amb el
privat perquè entenem que és la millor manera de generar progrés i benestar en
aquesta societat.
Intervé la Sra. Roca. Agrair als companys del PSC i ERC el suport a la moció. En quan
a la intervenció del Sr. Arbós referent que la realitat no és tot blanc o negre. Dir que
Girona sí que JxCAT està en un extrem. És més, el Sr. Terés està a la Junta com a
representant de Girona. És cert, que la municipalització potser no és la solució, però
potser adherir-nos a l’AMEP per escoltar, proposar i formar part, per què no? Bé ho
hem fet a l’AMTU o a la xarxa C-17. Estem en aquestes associacions per participar,
col·laborar i aprendre. No entrarem a l’AMEP per municipalitzar la xarxa elèctrica
d'Olot. Ho farem per col·laborar, aprendre i compartir. Té un cost de 1.800€ que són
viables, vist els 40.000€ que s’han pagat d’interessos a la seguretat social. En tot cas
és una nova oportunitat perduda.
Intervé la Sra. Barnadas. El que pretén l’AMEP és municipalitzar un cosa que ara
mateix el monopoli el té Endesa. Per tant, quan no som ni blancs, ni negres i som
grisos estem fent discursos a favor d'Endesa. Perquè la voluntat de l’AMEP,
evidentment no va contra cap comercialitzadora sinó que va contra d’una empresa que
ara mateix té un oligopoli molt perillós i que posa molt en dubte la possibilitat de fer
transició energètica. Com he dit a la meva intervenció els municipis que estan en
aquesta associació, són municipis que s'ho creuen, són valents i que estan per a la
transició energètica real. L'altra cosa són voluntats, expressions o com vostès vulguin
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dir-ho. Em sap molt greu que aquesta moció tot i tenir els vots a favor del PSC, CUP i
ERC no pugui tirar endavant.
Intervé el Sr. Arbós. La lluita per la transició energètica no depèn d'aquest pacte i no
depèn del principi de l’AMEP que diu: “participar en iniciatives de Municipis per
difondre, promoure i promoure la titularitat la propietat i la gestió pública de les xarxes
de distribució d'energia elèctrica”.
El repte d'aquest país passa aprendre a regular. I això passa per la legislació. Aquí és
on tenim el repte. Aquest oligopoli no es canvia a través d'aquí. Estic a favor de
canviar aquest oligopoli, però per canviar-ho s’ha de fer a través de la legislació i de
regular i vigilar bé els privats, en tot cas. A vostès els fa por aprendre a treballar bé
amb el privat, a fer complir la llei i legislar bé. Llavors com que no ens n’acabem
d’ensurtir bé perquè és on cal dedicar-hi esforços perquè és on realment hi tenim a
guanyar, doncs van a l’altre extrem, al públic. Com si això fos la solució. Per això dic
que és un tema d’extrems.
Es desestima amb 10 vots a favor (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP) i 11 vots en contra (11
JxCAT).
21.1.- PRECS I PREGUNTES
HABITATGES BUITS
Intervé la Sra. Riera. Quan tindran el dossier complert d’habitatge per poder mirar les
fitxes dels habitatges?
Intervé el Sr. Güell. El document està pràcticament llest, però abans hem de fer una
consulta sobre dades confidencials que conté el document. En sentit, tant de la
propietat com d’inquilins que viuen en aquests habitatges. Aleshores el document els
hi farem arribat perquè serà un document que penjarem a la web de l'Ajuntament.
SEGREGACIÓ ESCOLAR
Intervé la Sra. Roca. A la reunió del Consell escolar municipal se’ns va dir que s’havia
contractat l’estudi sobre la segregació escolar a Olot. Quan s’estima que es tindran les
dades de l’estudi?
Intervé la Sra. Camps. De moment no s’ha contractat res. S’ha demanat a l’equip de
Xavier Bonal com a experts si ens podrien ajudar des d’una mirada del nou decret en
el tema de la zonificació perquè ens faltaven dades i criteris per poder opinar en el
Consell Escolar. S’ha demanat pressupost i just aquesta setmana ens ha arribat. El
propi decret és el que marca la temporalització perquè a partir de la seva publicació
dona a tots els municipis de Catalunya, 9 mesos per fer una proposta de zonificació.
IMATGES 3D VARIANT
Intervé la Sra. Roca. Fa pocs dies van aparèixer al Punt Diari unes imatges 3D per part
de Salvem les valls. Des de l’Ajuntament se’ns ha dit que no es poden fer perquè no hi
ha el traçat definitiu. Però si es podria fer de les zones més conflictives per intentar
tenir una visualització de com seria la variant. D’aquesta manera també es donaria
resposta a la moció que va presentar ERC el ple del mes de febrer sobre pedagogia i
transparència.
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Intervé el Sr. Alcalde. Ara hem d'esperar el resultat de l’estudi informatiu de la
Generalitat perquè s’hi han presentat al·legacions de molts tipus. Hem de veure aquest
traçat definitiu que és el que donarà pas al constructiu. Quan la Generalitat presenti
aquesta solució nosaltres haurem de donar compliment a la moció del mes de febrer,
per buscar la manera de difondre entre la ciutadania quina és la imatge final. Però fer
imatges 3D o maquetes quan encara no sabem quin és el punt d’arribada no té sentit.
Senzillament crec que confondríem a tothom.
TELETREBALL AJUNTAMENT D’OLOT
Intervé el Sr. Guix. Ens trobem ja en una fase de vacunació força extensiva i sembla
que el perill pel covid va a la baixa, seria qüestió que l’Ajuntament d’Olot comences a
planificar totes les persones que han de treballar en actiu o des de casa. Però en tot
cas que hi hagi més presencia de personal a l’Ajuntament. Perquè els ciutadans tenen
la sensació que les coses s'allarguen i quan van a l'ajuntament no troben la persona
adequada per fer el tràmit que han de fer.
Intervé la Sra. Francès. Tots ens hem hagut d'adaptar a una situació nova. Des dels
inicis l'Ajuntament no ha deixat de treballar ni un sol dia. Els caps d'àrees i de seccions
han estat 100% sempre treballant presencialment. S’han fet uns equips de treball i
també s’ha adaptat els espais de treball amb les mesures de seguretat suficients per
poder-hi treballar. Ja sigui amb mampares o habilitant altres sales de l’Ajuntament.
Tenim dos premisses molt clares que són la seguretat i la salut dels nostres
treballadors. I en igual nivell també el servei al ciutadà. Aquest no l'hem deixat
d'atendre. El ciutadà ha estat sempre atès al 100% de forma presencial. Evidentment
en alguns moments no han pogut estar presencialment a l'Ajuntament, però sí que
se'ls ha atès a l'OAC i amb cita prèvia han pogut parlar amb qualsevol àrea de
l’Ajuntament sigui Urbanisme, Reptació, Habitatge, etc. Sí és cert, però que amb el
tema de la vacunació farà que s’acceleri més el retorn presencial. Val a dir però que a
partir d'aquesta setmana passada la gran majoria de la gent del personal de
l'Ajuntament està treballant de forma presencial. També m'agradaria afegir que hi ha
hagut àrees on han estat sempre 100% de forma presencial.
De totes formes tot i que el model és de presencialitat, el fet que no hi hagi aquesta
presencialitat no vol dir que no s’hagi donat el servei al ciutadà.
PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS
Intervé el Sr. Guix. Els últims pressupostos participatius han tingut un 3% de
participació. Veient aquesta participació caldria replantejar-se si aquestes propostes
que es porten aprovació tenen alguna força amb aquesta poca participació. A part de
si realment acaba tenint un bon resultat donat també que s’ha d’encarregar a una
empresa que gestiona aquest procés. Un altre tema és el fet que els partits polítics no
hi podem participar quan per exemple en el cas d’Olot pedala propostes que han sorgit
de la ciutadania ja figuraven en el nostre programa electoral. Per tant, seria qüestió
que les empreses que s’encarreguen de fer aquests tràmits ens truquin per fer les
nostres aportacions.
Intervé el Sr. Güell. Es tracte d’un procés participatiu de la ciutadania, ni tant sols hi
intervé de govern. És a dir, es deixa tot en mans de la ciutadania perquè és molt
important que en aquest moment de participació no hi interfereixi cap voluntat política.
Això no exclou, que posteriorment hi haig un procés tancat que permeti la participació
política. Aquest espai lògicament hi ha de ser, però s’ha de separar del procés de
participació ciutadana.
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NETEJA LLERES DELS RIUS
Intervé el Sr. Guix. Celebrem que s’hagi netejat una zona molt emblemàtica de la ciutat
com la font de la Puda. Però hi ha tota la part del riu que va paral·lel al carrer Terrassa,
des de la plaça Palau fins a baix al molí d'en Climent que està molt deixada.
Intervé el Sr. Alcalde. Prenem nota per si podem fer alguna millora en aquest passeig
fluvial tan bonic.
EDIFICI SANT MIQUEL
Intervé el Sr. Guix. S’ha avançat en la compra de l’edifici de Sant Miquel?
Intervé el Sr. Güell. L’ administrador concursal té l'expedient sobre la taula i fins que no
mogui fitxa no hi haurà novetats
BICI CARRIL CASSES-REBAIXINC
Intervé la Sra. Suescun. S’ha fet un traçat de bici carril a la zona del Pla de Dalt, al
camí que va del Cassés a Rebaxinc. Quina finalitat té aquest tram de bicicarril?
Intervé el Sr. Güell. Justament amb l’expropiació que hem fet avui, servirà perquè
pugui continuar aquest bici carril que queda mort en aquesta zona.

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

