ACTA NÚM. 6
EL DIA 20 DE MAIG DE 2021.
1A CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 de maig 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 : X2021022795
Núm. expedient: SG012021000037

En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència.
Les Comunitats Autònomes passen a tenir competència per gestionar la crisis sanitària
dins del seu territori, tot i que hauran de buscar el recolzament dels tribunals per
introduir noves normes. A Catalunya les dues normes que s’han volgut imposar són les
restriccions pel que fa al es trobades i reunions de persones que és manté la limitació
d’un màxim de sis i també l’aforament en actes religiosos del 50%.
Pel fet que aquesta modificació podia afectar drets fonamentals, requeria la ratificació
judicial del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya per aplicar-les un cop finalitzat
l’estat d’alarma i aquest Tribunal ha avalat questa modificació i ha donat el seu vist i
plau tenint en compte la molt lleu repercussió que aquestes mesures poden tenir en el
dret fonamental de reunió i en la llibertat religiosa.
Aquest Tribunal afirma que la Generalitat ha acreditat la legalitat, la necessitat, la
idoneïtat i la proporcionalitat de les dues mesures.
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De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions
telemàtiques i l’article 8 bis del Reglament Orgànic Municipal que regula el
procediment de la celebració de les sessions telemàtiques.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica
excepcionalment que la sessió del Ple de l’Ajuntament prevista pel dia 20 de maig 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 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 22 d´abril de 2021
3. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde també insta al plenari per tal de fer arribar una carta de felicitació al Club
Hoquei Olot que aquest cap de setmana ha arribat a les semifinals del play-off a OK
Lliga Plata per primera vegada. Els hi trasllada molta sort en els propers partits.
A continuació, el Sr. Alcalde ha expressat el condol de la Corporació per la mort d’en
Joan Ferrés Curós. Ha destacat la trajectòria de l’escultor que a la ciutat deixa obres
tan destacades com “Plàcida”, “Al treball” o “A Pere Gussinyé”. Aquests dies també
ens ha deixat la Sra. Palmira Collell, una persona que sempre va estar vinculada als
actes de ciutat, sobretot al Barri de Sant Miquel, i també al Club Patinatge Artístic.
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 22 d’abril.
- de particulars: 6
- d’entitats: 9
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 22 d’abril:
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-

Cada dimarts, i de manera telemàtica, assisteix a la Reunió del Gabinet
Territorial de Coordinació d’Emergències per la Covid_19, a comarques
gironines, que es fa setmanalment des de l’inici de la pandèmia.

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

El divendres 23 d’abril, Diada de Sant Jordi, va visitar les diferents parades de
llibres i roses instal·lades al Firal. Seguidament va assistir a la Junta de Govern
del Consorci SIGMA, que va mantenir el format telemàtic. A la tarda es va
desplaçar al Torin per assistir al II concurs de Bibliotràilers que va organitzar la
Biblioteca Marià Vayreda.

-

El dissabte 24 d’abril, va assistir a diferents espectacles del festival Sismògraf.
Al vespre va saludar els responsables del Centre d’Iniciatives Turístiques
durant l’exposició de les obres del concurs infantil i juvenil de dibuix del Dia de
la Mare.

-

El dilluns 26 d’abril va presentar el cupó que la ONCE dedicat a Olot. La
presentació es va fer a la Sala Gussinyé. A la tarda va participar a la Comissió
Permanent d’Innovac.

-

El dimarts 27 d’abril va presentar el llibre que ha editat el Casal de la Gent Gran
i Centre Cívic amb el recull de les obres premiades dels anys 2014-2019. Va
ser l’acte de commemoració de la celebració de Sant Jordi, que va tenir lloc al
Torín.

-

El dijous 29 d’abril va assistir a l’obra de teatre “La” de la companyia Baró
d’Evel. Es tracta d’un dels espectacles del festival Sismògraf.

-

El divendres 30 va saludar als representants de diferents col·legis
d’administradors de finques que van visitar Olot interessats per HolaDomus.
Membres del Col.legi d’administradors de finques de Girona, Barcelona-Lleida i
Bilbao van reunir-se a l’Ajuntament amb els tècnics d’aquest programa de
rehabilitació energètica d’habitatges per conèixer el funcionament i veure les
possibilitat d’implementar-ho en el seu territori.
Al migdia, es va traslladar a les instal·lacions de l’empresa Horpisa. La Cambra
de Comerç de Girona hi va realitzar un acte de reconeixement dins de les
distincions als establiments històrics de la demarcació.
Al vespre va assistir, al IV Concurs de Relats Breus organitzat per l’Associació
de Dones Alba Garrotxa. L’acte, que va tenir lloc al Torín, també va comptar
amb l’assistència de la regidora Imma Muñoz.

-

El dissabte 1 de maig va presenciar la Copa Catalana de Ciclisme Júnior. El
Trofeu Primavera d’Olot va tenir lloc a Batet de la Serra. A la tarda va assistir al
83è recital de poesia organitzat pels Amics de les Lletres Garrotxines a la sala
d’actes de l’Arxiu Comarcal.

-

El diumenge 2 de maig a la tarda va fer entrega dels premis del concurs de
dibuix infantil i juvenil. El Centre d’Iniciatives Turístiques va organitzar la
iniciativa dins dels actes amb motiu del Dia de la Mare.
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-

El dimecres 5 de maig va participar de la presentació del Festival Senderisme
que va tenir lloc al volcà Montsacopa. Va comptar amb l’assistència del regidor
Estanis Vayreda i la regidora Gemma Canalias.

-

El dijous 6 de maig va presidir el Ple del Consell dels Infants que es va fer, per
primera vegada, en format telemàtic.

-

El diumenge 9 de maig va seguir el partit entre la UE OLOT i el ValènciaMestalla a l’Estadi Municipal.

-

El dilluns 10 de maig va presidir el Patronat de la Fundació d’Estudis Superiors
que es va fer de forma telemàtica. Al vespre, acompanyat de la regidora de
barri, Gemma Pujolar, i el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, es va
reunir amb representants de l’AV dels Desemparats. La trobada va consistir en
una passejada pels diferents espais per recollir les actuacions de millora.

-

El dijous 13 de maig va assistir a una xerrada de la professora de la Uvic, Pilar
Gudayol de commemoració dels 30 anys de la mort de Maria Aurèlia Capmany.

-

Divendres 14 de maig va prendre part del Patronat de la Fundació la Caritat.

-

El dissabte 15 va presentar, a l’Arxiu Comarcal, el llibre “L’ull d’Horus – La
Sorra” d’en Conrad Vila. A continuació es va desplaçar al Teatre Principal per
seguir el concert del grup Buhos.

El dimarts 18, acompanyat del Regidor d’Esports, Aniol Sellabona, es va desplaçar als
pavellons esportius per fer un seguiment de les activitats dirigides a la gent gran que
s’estan fent actualment després de la represa. A la tarda, va presidir el Patronat de
l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i Consell Social i Territorial.

Intervé el Sr. Riera. Contents per la disminució de nous casos covid que hi ha
actualment en aquesta fase de vacunació. Però alhora també, alarmar de la situació
que tindrem ara amb les conseqüències d’aquesta pandèmia. Per una part, la situació
econòmica i social que se'n derivarà i una altra part la salut mental de tots i totes. El
sistema de salut mental es veurà fortament sacsejat per una situació d'aquest tipus.
També avui volíem fer una abraçada fraternal a la massacre que hi està havent a
Gaza i els atacs que hi ha a Palestina. En aquest sentit, no entenem que el dret a
defensa es basi en la imposició i la supressió de la capacitat de viure. Per tant, creiem
que cal aturar aquest “apartheid”. A l’igual que creiem que l'actuació que estem veient
aquests dies a nivell militar tant a Ceuta com a Melilla i les polítiques migratòries que
se'n deriven és un tipus de violència institucional a la frontera sud.
Afegir-hi també a l’abraçada fraternal de l’inici els fets ocorreguts a la nostra ciutat
avui, on hi han hagut sis persones que han sigut detingudes i dues més han sigut
citades per combatre el feixisme. En aquest cas és important que la ciutat reconegui
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que combatre el feixisme no és un delicte. En un país normal el feixisme està prohibit i
s'ha de combatre de moltes maneres. Una d'elles és el carrer amb concentracions o
mobilitzacions com les que hi va haver a Olot en la passada campanya electoral.
Entenem que aquestes detencions són totalment innecessàries perquè per anar a
declarar no cal detenir aquestes persones. Cal seguir fent manifestacions contra actes
d'extrema dreta, vinguin d'on vinguin, per evitar un discursos feixista, masclista, racista
i clarament LGTBIfòbic.
Demanem que tot l'Ajuntament en bloc es posicioni a favor del dret a manifestar-se i
evidentment, es posicioni contra d'aquest tipus de posicionaments que són totalment
fora del concepte de democràcia i convivència que la nostra ciutadania necessita.
Finalment, veient la situació actual de covid a Olot plantejar-nos recuperar el més aviat
possible els plens presencials amb totes les mesures sanitàries necessàries per fer
una política més pròxima a la ciutadania. Perquè el retorn a la sala de plens seria una
bona noticia tant per a l'equip de govern, com per a tots els partits de l'oposició, per a
la salut democràtica de la ciutat i per recuperar un concepte de normalitat.
Intervé el Sr. Guix. Una salutació molt especial als alumnes de la nostra ciutat de
cicles formatius de grau mitjà, grau superior i de batxillerat que a finals de maig acaben
les seves classes en un any complicat. Donar també el nostre suport als alumnes que
es presentaran a la selectivitat.
Intervé la Sra. Barnadas. En un curs on a tothom li feia molta por començar ha estat
molt positiu i s’ha pogut fer classes dintre d’una normalitat especial, malgrat que
alguns alumnes s’han hagut de quedar alguns dies a casa confinats.
També volia fer una menció a l’estudi que ha sortit avui d’IrsiCaixa i Grífols amb un
nou medicament que ajudarà a la gent que durant uns anys encara contraurà la Covid,
malgrat la vacuna. La vacuna es presenta com la gran solució a tota aquesta
pandèmia, però és important ressaltar que hi ha gent que està treballant també per la
medicació d'aquella gent que no seran prou reactius a la vacuna. És a dir,
inmunedeprimits, malalts de càncer, gent que tenen trastorns immunitaris, etc. Per
tant, és important la vacunació però també la recerca de medicació.
Intervé el Sr. Alcalde. Ens afegim a desitjar molta sort als estudiants, sobretot aquells
que tindran la selectivitat d'aquí a uns dies. Per altra banda, completament d'acord
amb no només per prevenir els contagis a través de les vacunes sinó també millorar
amb els tractaments de les persones que contrauen la malaltia. També comparteixo el
desig que tots tornem al saló de sessions i per altra banda també afegir-nos a que tots
tenim dret a manifestar-nos. Els fets d’avui a Olot, són ordres judicials que els Mossos
d’Esquadra han d’executar. Però aquestes persones que han instat a declarar no és
per manifestar-se, sinó per alteració de l’ordre públic per haver llençat pedres,
llambordes i altres fets que ens agradaria que en aquest dret a l'exercici de
manifestació no es traspassés aquesta línia. Perquè després això provoca d'atencions
i declaracions davant d'un jutge que no ens agraden a ningú i menys en persones tan
joves que moltes vegades queden marcades per situacions com aquesta. Esperem
que tot acabi bé. De totes formes tots estem d'acord que el dret de manifestació és un
dret cívic que tenim com a ciutadans, però sempre respectant aquest límit de no
ultrapassar unes determinades línies vermelles.
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4. - DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2021LDEC001419 al 2021LDEC001938.
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien explicar el motiu perquè s’han denegat uns
aparcament de dues bicicletes al c. Sant Bernat?
Respon el Sr. Sellabona. Ara mateix no tinc aquesta informació, ho revisaré i els hi
faré arribar quins han estat els motius.
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien dir quines deficiències s’han detectat en l’estudi dels
parcs infantils?
Respon el Sr. Sellabona. Hem fet una sèrie de millores que hem detectat a diversos
parcs de la ciutat. Li faré arribar un llistat perquè pugui saber quines actuacions s’han
realitzat.
Intervé la Sra. Roca. De què es tracten els recursos per les obres de la plaça del mig?
Respon el Sr. Alcalde. Durant les obres de la plaça del Mig van aparèixer unes
esquerdes en un establiment del costat que es van atribuir a la reforma de la plaça. El
responsable d'aquest establiment es va adreçar a l'Ajuntament perquè li paguessin
aquests desperfectes i nosaltres els hem imputat a l'empresa constructora i l'arquitecte
que dirigeix l'obra. Aquests no hi estant d’acord i han presentat recurs d’al·legació. Per
tant, n’haurem de fer la defensa perquè pensem que està clarament relacionats
aquests desperfectes a l’establiment amb la realització de les obres.
Intervé la Sra. Roca. Ens poden explicar els decrets de servei de making off, renders,
gravació de documentals, el Pla de Seguretat i garbellats del carrer Macarnau que
estan relacionats amb l’Espai Cràter?
Respon el Sr. Vayreda. La gravació del documental es tracta d'un documental per fer
una de les activitats educatives que es faran a l'Espai Cràter per les escoles.
Intervé el Sr. Alcalde. Els renders els vam fer servir per realitzar tota la informació amb
els veïns, tant de Sant Francesc com de la zona del Morrot amb qui hem tingut
diverses reunions. La resta de decrets que anomena els hi buscarem i li farem
l’aclariment.
Intervé la Sra. Roca. Ens poden explicar la redacció del projecte d'obres de les
dependències a la segona plaça de l'Hospici, com a Àrea d'educació i cultura.
Respon el Sr. Alcalde. Hem unit les àrees de Cultura i d'Educació. Pensem que un
dels un dels elements claus perquè això funcioni és que els treballadors d'aquestes
dues àrees treballin conjuntament. A l’hospici hi ha l’espai suficient per fer-ho. Estem
mirant quin tipus d’intervenció cal fer-hi per recollir aquests usos.
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Intervé el Sr. Granados. Ens podrien donar més detalls del recurs contenciós
administratiu per danys i perjudicis que es poden derivar de l'enderroc de les obres
executades al mas la Canova Petita de Batet.
Respon el Sr. Alcalde. L'Ajuntament i el Parc Natural van donar la llicència d'obres
corresponent per la construcció d’una casa a Batet. En un moment determinat, una
veïna va posar una denúncia per la construcció d’aquesta casa. A primera instància,
els jutges van dir que l'obra era correcta i que la llicència estava ben donada. La veïna
va recórrer novament la decisió i finalment un segon jutge va dir que l’obra era
incorrecta perquè no es podria reconstruir de la forma que es va fer i que s’havia
d’enderrocar. Aquest enderroc se li encarrega a la propietat però al no estar
predisposat a fer-ho, subsidiàriament és l'Ajuntament qui ha de fer un projecte
d'enderroc i executar-ho. Després reclamar a la propietat que pagui les despeses que
ens produeixi l’enderroc. En aquest moments això continua al jutjat perquè hi ha
recursos per veure si es pot aturar aquest enderroc.
Intervé el Sr. Granados. Sobre què tracte l’adquisició Sant Josep Oriol?
Respon el Sr. Güell. Es tracta de l’adquisició d’una sepultura del cementiri municipal.
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien donar resposta sobre el decret que vaig demanar
en el Ple passat referent a qui s’havia adjudicat el servei enviament de 120.000
correus electrònics?
Respon el Sr. Arbós. Es contracte aquest servei per les campanyes que fem de
subvencions, inscripcions, etc. Perquè si des de l’Ajuntament s’envien molts correus a
la vegada, els destinataris d’aquest correus ho poden rebre com SPAM i pot anar
directament a la carpeta de la brossa. Per això ho fem a través d’aquest servidor
contractat de l’empresa SendinBlue.
Intervé el Sr. Guix. S’han tingut en compte els arbres del Pg. de Barcelona en
l’adjudicació dels serveis d’actuacions en matèria de seguretat?
Intervé el Sr. Sellabona. En aquest cas concret que em demana no sé si hi estant
inclosos, li ho miraré. Però de totes formes estem fent un seguiment d’arbres
importants com els del Pg. de Barcelona i Plaça Clarà. Com cada any d’aquí poc
tirarem endavant un nou estudi d'arbrat de la nostra ciutat per identificar aquells que
necessitin una actuació urgent, pensant sempre en un principi de seguretat.

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. El conveni aprovat del sistema de visualització a la via pública de
les places lliures als aparcaments oberts al públic, es tracte de posar en funcionament
els cartells situats a la solfa i ctra. de la Canya que mai han arribat a funcionar?
Intervé el Sr. Vayreda. Primer es va fer una primera instal·lació que van finançar els
aparcaments i per problemes tècnics no han funcionat. Ara, es fa un conveni amb els
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tres aparcaments perquè junt amb els quatre pàrquings que tenim a la ciutat fem la
col·locació d'uns nous panells molt més grans i amb una tecnologia molt més
avançada. El 50% l’assumeix l’ajuntament i l’altre 50% ho fan els pàrquings. Aquets
panells permetran saber a tothom que entra a la ciutat quins aparcaments estan lliures
dels quatre pàrquings.
Intervé el Sr. Granados. A quin preu i a qui s’ha venut la parcel·la de l’Av. Països
Catalans, núm.70 situada davant l’hospital?
Intervé el Sr. Alcalde. Encara no s’ha venut, en aquest acord es fa una autorització per
poder-la vendre. Es tracte de la parcel·la enganxada amb la d’INCASOL. De la totalitat
de la parcel·la, un 51% pertany a l’Ajuntament i un 49% a INCASOL. Estem intentant
acabar de tancar una venda que ens hauria de permetre una operació després de
compra de sòl per destinar-lo a habitatge. De seguida que estigui fet i acabat davant
notari els ho farem saber.
6.1. - PROPOSAR DONAR COMPTE DELS RESULTATS DE LA TERCERA EDICIÓ
DELS PRESSUPOSTOS PARTICIPATIUS D’OLOT
Núm. de referència : X2021022976
Núm. expedient: SG122021000001

Per tercer any consecutiu l’Ajuntament d’Olot ha impulsat els Pressupostos
Participatius per tal que les veïnes i veïns decideixin les actuacions de millora de la
ciutat. D’acord amb la sessió plenària del 23 de novembre de 2017, en aquesta tercera
edició han estat les persones que viuen al sector nord les que han estat cridats a
participar de la votació.
El mes de novembre de 2020 van començar les sessions que, a causa de la COVID,
s’han hagut de fer de forma telemàtica. Les trobades van girar al voltant de les
temàtiques territori sostenible, economia circular i diversitat cultural i identitat comuna.
Després de les reunions realitzades, es van concretar 32 propostes de les quals,
després de la validació tècnica, 11 van arribar al període de votació.
El divendres 9 d’abril a les 8h del matí es va iniciar la votació telemàtica, que va
finalitzar el dilluns 19 d’abril a les 20h. De les 7.866 persones que podien participar de
la votació (majors de 16 anys empadronats a 31 de gener de 2021 al sector comprès
entre els barris Morrot, Benavent, Sant Cristòfor-Mas Bernat, Hostal del Sol, Sant
Francesc, Eixample Popular, Sant Ferriol, El Firal i Pla de Baix), un total de 265 van
prendre part de la consulta que va recollir 1.071 vots. Representa el 3’37% de les
persones que estaven cridades a votar.
Les propostes seleccionades als Pressupostos Participatius d’Olot han estat (per ordre
de vots), les següents:
- Activem els barris per a la consciència mediambiental (166 vots)
Es tracta de crear amb la col·laboració de les persones dels barris una
campanya comunicativa vinculada al canvi climàtic i l'impacte ambiental de
la gestió dels residus. La proposta inclou formacions, jornades, campanyes
de sensibilització i accions concretes als barris sobre aquesta temàtica
(pressupost: 10.000 €).
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- Barris accessibles per a tothom (149 vots)
Eliminació de les barreres arquitectòniques que encara hi ha a algunes
zones de la ciutat. Millorar l'accessibilitat a l'entorn de la plaça Balmes i
l’avinguda de Sant Joan de les Abadesses pel que fa a l'execució dels
rebaixos en els passos de vianants i la corresponent senyalització
horitzontal i vertical associada (pressupost: 40.000 €).
- La cultura als barris (147 vots)
Programació d'activitats socioculturals de manera cogestionada entre
veïnes i veïns i personal tècnic municipal. Circ, música, teatre, dansa i altres
en un programa d'activitats creat col·lectivament entre barris amb una
mirada especial cap a l'impacte ambiental, la promoció de la mobilitat
sostenible i la gestió zero de residus (pressupost: 20.000 €).
- Locals socials de qualitat per als barris (124 vots)
Per tal que els barris puguin gaudir d'un equipament on fer activitats,
reunions i celebracions, es proposa adequar dos locals d'associacions de
veïns que són de titularitat municipal: el del Morrot i el de Sant Cristòfor Mas Bernat. S'hi faran intervencions d'eficiència energètica, millora de
l'accessibilitat i substitució de finestres (pressupost: 10.000 €).
A les quatre propostes escollides, s’està treballant per poder incloure el projecte
“Donem vida a la plaça de Sant Francesc” que, amb 112 vots i un import de 40.000
euros, ha quedat fora de les actuacions seleccionades. Els veïns i veïnes de Sant
Francesc, conjuntament amb els tècnics municipals, estan analitzant l’actuació que es
podrà realitzar amb els 20.000 euros que han quedat disponibles de la partida de
100.000 euros reservada a Pressupostos Participatius.
A partir d’aquest moment l’Ajuntament d’Olot inicia la tramitació per fer possible les
diferents propostes escollides.
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 dels resultats de la tercera edició dels Pressupostos
Participatius d’Olot.
Segon.- Informar a les diferents Àrees de l’Ajuntament de les propostes escollides per
tal que puguin iniciar la tramitació corresponent per tal d’executar les accions que han
sortit escollides.
Presenta la proposta la Sra. Muñoz i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Amb els resultats d'aquests pressupostos entenem que es tanca
el cercle de tres anys corresponents a tres sectoritzacions. Ara seria l'hora de seure i
reflexionar de com ha anat. Perquè si no anem equivocats, la primera vegada va
haver-hi una participació 7,9%, la segona d’un 6% i ara hem baixat un 3,37%. En
aquesta última, si és cert que hi ha la pandèmia pel mig, però tot indica que hi ha una
baixada. Per tant, s'hauran de fer alguns canvis i millorar perquè la pròxima edició,
sigui quin sigui el format, sigui millor.
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Intervé el Sr. Granados. Ens agradaria tenir també l’informe d’avaluació d'aquestes
tres edicions del procés participatiu. Perquè vistes les dades d'aquest tercer procés, no
és que el qüestionem, però si en un procés participatiu la gent no participa, hem de
buscar alguna altra estratègia per fer que això funcioni millor.
Intervé la Sra. Muñoz. Estic d’acord amb les intervencions que s’han fet. Cal fer una
valoració i trobar els punts forts i el punts febles. Un dels febles era fer-ho de manera
telemàtica, conscients que hi podria haver el tema de la bretxa digital o per temes
d’edat, però la qüestió és que no podem estar contents d’aquest 3,37%. La participació
és un valor inherent de qualsevol societat democràtica i que per tant l'hem d'incentivar.
De moment tenim varis processos de participació a Olot. La participació no s'atura.
Tenim per exemple actualment l’Olot pedala i a nivell de comarca tenim el Fem
Garrotxa. Hem de revisar quina és la millor manera de participació. Els pressupostos
participatius no són una fita, són un mitjà per aconseguir que la gent participi. Però
hem de trobar altres sistemes també de participació de la ciutadania.
I el Ple se’n dona per assabentat.
7.1. - CONVALIDAR EL CONVENI D’ENCÀRREC DE GESTIÓ ENTRE EL CONSELL
COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER A
L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA EN MATÈRIA DE PROTECCIÓ CIVIL I EMERGÈNCIES
Núm. de referència : X2021018009
Núm. expedient: CON12021000004

Vist que per Junta de Govern Local de data 29 d’abril de 2021 es va adoptar, entre
d’altres, l’acord d’aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de
la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a l’assistència tècnica en matèria de protecció civil
i emergències.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Convalidar l’acord de Junta de govern local de data 29 d’abril de 2021,
d’aprovar el conveni d’encàrrec de gestió entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i
l’Ajuntament d’Olot per a l’assistència tècnica en matèria de protecció civil i
emergències.
Segon.- Facultar l’Alcalde per signar la documentació necessària.
Intervé la Sra. Camps. El Consell Comarcal a través del Consorci SIGMA donarà
suport als municipis de la comarca en tasques tècniques en matèria d’emergència i
Protecció Civil. Concretament a Olot, al ser un municipi de més de 10.000 habitants i
complint amb normativa tenim una persona fent tasques de protecció civil pròpies del
municipi com són les tasques de planificació municipal. Però hi ha unes quantes
tasques que mancomunades en altres municipis de la comarca guanyen efectivitat i
eficiència. Per exemple les franges de seguretat per a la prevenció d'incendis forestals,
la identificació i localització de passadissos, etc. Aquest conveni d'encàrrec de gestió
que convalidem avui fa referència a aquest segon grup de tasques.
Intervé el Sr. Riera. Estem totalment a favor de tot el que sigui col·laboració amb altres
administracions, sobretot en un cas com aquest en el qual el que pretén millorar
l'eficiència. Perquè el fet de mancomunar serveis ens pot donar un servei molt més

Mod ACTS_DP06

integral per a tota la comarca. Es tracte d’una qüestió molt bàsica de gestió del territori.
Tenim una comarca amb una gran densitat de part verda i tot el que sigui col·laborar
en aquest sentit hem de fer-ho. A més, entenent una de les problemàtiques actuals i
futures que és aquest canvi climàtic. Hem de ser conscients que el boscos de la
Garrotxa seran un dels primers boscos amenaçats per aquest tipus d'incendis de
sisena generació. Per tant, siguem conscients d'això i comencem a gestionar el
territori en coherència. Això és un primer pas de molts que han de venir en quan a
gestió de la massa forestal.
Intervé el Sr. Guix. Coordinació i buscar sinergies amb altres administracions és molt
positiu i Olot com a capital de comarca ha de liderar aquestes temes.
Intervé la Sra. Barnadas. Totalment a favor amb els arguments que s’han dit. Només
fer l’incís que quan ens referim d’esponjar el bosc no parlem de netejar el bosc. El
bosc és net, però està densament poblat en el seu sota bosc. Per tant, confonem quan
diem que s’ha de netejar.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
8.1. - CREACIÓ ÀREA DE CULTURA I EDUCACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I
APROVACIÓ DE L'ORGANIGRAMA PROVISIONAL
Núm. de referència : X2021023091
Núm. expedient: CU062021000001

La vida a les ciutats serà millor si les polítiques i els programes en matèria d’educació i
cultura van alhora.
El quart dels 17 objectius amb què s’organitza l’Agenda 2030 de les Nacions Unides
per al desenvolupament sostenible, “transformar el nostre món”, reconeix la
importància de l’educació entesa com el procés pel qual la societat transmet
coneixements, aptituds i valors als infants i adults. Sense l’assoliment d’aquest
propòsit –“garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure
oportunitats d’aprenentatge durant tota la vida per a tothom”-, no és possible avançar
en el compliment de la resta. Sense educació no serà possible, per exemple,
“aconseguir la igualtat de gènere...” (5è objectiu) o “promoure societats pacífiques i
inclusives... i proporcionar accés a la justícia per a totes les persones...” (16è objectiu).
Sense polítiques educatives eficaces no serem capaços d’avançar. Per aquest motiu,
els països, les nacions i els pobles i ciutats tenim àrees i equipaments dedicades a
promoure el bé públic de l’educació.
En paral·lel, les ciutats també tenim àrees i equipaments dedicats a la cultura, però
amb una diferència notable: que la ciutadania no percep la importància de la cultura
amb la mateixa nitidesa que ho fa amb l’educació, la salut o les polítiques d’acció
social. Segurament és degut al fet que les activitats que associem a la cultura són més
heterogènies i tenen més dimensions: ens emocionen, provoquen, distreuen,
qüestionen, inciten a la reflexió, creen identitat, tenen impacte econòmic, eduquen i
moltes coses més.
I des d’aquest punt de vista d’efectes tan diversos, les activitats culturals sovint corren
el risc de ser considerades supèrflues o prescindibles. Per combatre aquesta
percepció es fa necessari explicar més bé quines dimensions de la cultura justifiquen
sense discussió l’assignació de recursos públics. Explicar per què les institucions no
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ens podem permetre deixar la lectura o la música només en mans del mercat, la qual
cosa significaria que bona part de la ciutadania no hi tindria accés o que bona part de
la creació cultural no es podria produir. A l’Ajuntament d’Olot ho tenim molt clar: la
dimensió que atorga més valor públic a la cultura és la pedagògica i de transformació
social.
El filòsof Nuccio Ordine va expressar meravellosament bé aquesta idea en la seva
obra La utilitat de l’inútil. Ordine considera útil tot allò que ens ajuda a fer-nos millors i
afirma que “en l’univers de l’utilitarisme, en efecte, un martell val més que una
simfonia, un ganivet més que un poema, una clau anglesa més que un quadre: perquè
és fàcil fer-se càrrec de l’eficàcia d’un utensili mentre que costa cada vegada més
entendre per a què poden servir la música, la literatura i l’art”. Però després ens
recorda que “la literatura i els sabers humanístics, la cultura i l’ensenyament,
constitueixen l’ecosistema ideal en què les idees de democràcia, llibertat, justícia,
laïcitat, igualtat, dret a la crítica, tolerància, solidaritat, bé comú, poden germinar i
desenvolupar-se”.
Així doncs, a l’Ajuntament d’Olot tenim dues àrees que comparteixen valors i objectius,
però que funcionen separadament. I per això proposem unir-les per tal que puguin
treballar projectes interrelacionats que aportin més valor a la ciutadania. Aquesta unió
està pensada perquè la suma de recursos humans i projectes acabi donant uns
resultats producte d’una multiplicació i no d’una suma.
A partir d’ara s’intentarà que tots els projectes culturals estiguin empeltats de criteris
educatius i que tots projectes educatius ho facin de millores provinents de la gestió
cultural i les arts. Des d’aquesta nova àrea es treballarà per convertir les institucions
educatives en centres de creació, participació i producció cultural, i també per
aconseguir espais educadors i siguin reconeguts com a tal.
Sabem que aquest procés no serà fàcil ja que no hem trobat precedents similars a
altres ciutats, però estem determinats a ser pioners, també, en aquesta aspecte
organitzatiu. I intuïm les connexions que, un futur immediat, haurem d’anar establint
amb altres àrees de l’Ajuntament, per exemple, la d’Acció Comunitària del Consorci
d’Acció Social de la Garrotxa. Sabem que no serà fàcil, però sigui com sigui, “un viatge
de mil milles comença amb un pas” i per això:
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Unificar les àrees de Cultura i Educació-Joventut de l’Ajuntament d’Olot en
una sola àrea que de forma conjunta assumeixi els reptes i les responsabilitats
d’ambdues i que treballi sota la mateixa missió, els mateixos objectius i les mateixes
accions estratègies per assolir una major eficàcia i eficiència i per a donar resposta als
reptes que se’ns plantegen com a ciutat des del punt de vista Educatiu, Cultural i
Social.
Segon.- Anomenar aquesta nova àrea de l’Ajuntament d’Olot : Àrea de Cultura i
Educació
Tercer.- Els marcs conceptuals i estratègics per a l’acció de l’Àrea, que constituiran
una bona base per teixir les futures polítiques municipals d’educació i de cultura atesa
la seva doble funció seran les que s’extreuen de:
•
•
•
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Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS)
Agenda 21 de la Cultura
Carta de Ciutats Educadores

•
•
•
•
•

Pla de Cultura d’Olot
Projecte Educatiu de Ciutat
Pla Educatiu d’Entorn
Pla de joventut d’Olot
Educació 360

Quart.- Que la nova Àrea impulsi l’elaboració d’un Pla de Cultura i Educació d’Olot que
determini la missió, visió, objectius estratègics i accions a desenvolupar per la nova
àrea durant els propers cinc anys amb el màxim consens ciutadà i de les entitats del
sector.
Cinqué.- Propiciar una organització única, amb un enfocament integral i coordinat, que
afronti els reptes d’una manera transversal i globalitzada a través d’un equip
multidisciplinar que treballi sota les següents premisses:
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Multifuncionalitat, que superi la clàssica divisió departamental i integri
persones amb coneixements i experiència diversos.
Compromís, que se senti identificat amb l’objectiu perseguit per qualsevol part
de l’organització.
Organització, organitzat a l’entorn de Serveis i Processos, entenent els
processos com a cadenes d’activitats que tenen un principi i un final
identificables en un marc temporal.
Autodirecció, amb un àmplia potestat per establir les seves línies d’actuació i
autonomia per executar-les.
Informació, la informació ha de circular per tal que tothom conegui l’estat de
l’equip i els avenços en la consecució d’objectius.
Formació, La formació s’ha de contemplar tant per a formar-se com a equip,
com en habilitats de gestió i interpersonals.
Avaluació, caldrà revisar l’acompliment d’objectius i determinar la qualitat del
rendiment col·lectiu dins un marc de millora contínua.
Responsabilitat, assumir col·lectivament tant els èxits com els fracassos
sense buscar culpables, i comptar amb la capacitat d’identificar que ha fallat i
d’auto-corregir-se amb flexibilitat;
Cohesió, basat en la confiança i la corresponsabilitat entre els seus membres.

Amb la intenció de:
-Oferir un millor servei a la ciutadania tant pel que fa referència a l’Educació
com la Cultura.
-Generar millores en els processos existents o en la implementació de nous
processos, serveis, projectes o accions.
-Oferir un rendiment superior a la simple suma de les capacitats i habilitats
individuals o del conjunt de les àrees.
-Millorar el clima i el sentiment de pertinença a un projecte comú.
-Desenvolupar les capacitats i habilitats de tots els membres de l’equip.
-Permetre un major aprofitament del talent i facilitar-ne la seva manifestació.
Sisé.- Impulsar l’habilitació d’un espai comú de treball per a tot el personal de la nova
Àrea de Cultura i Educació que afavoreixi la innovació, la creativitat i la productivitat de
l’equip, flexible i adaptable a les necessitats dels seus usuaris i del personal.
Seté.- Aprovar el nou organigrama provisional de la nova Àrea de Cultura i Educació,
que estructura l’organització de manera transversal a partir de la gestió dels serveis i
els projectes que li són propis (I que es concreta en document adjunt).
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Intervé el Sr. Alcalde. Tenim el ferm convenciment que si Cultura i Educació van
alhora la vida de la ciutat és millor.
Recordar que aquesta unió s'alinea amb els objectius de l'Agenda 2030 de les Nacions
Unides. Un dels objectius, concretament el número 4, parla d'una educació de qualitat.
Si no s'acompleix aquest quart objectiu d'educar en qualitat és pràcticament impossible
assolir els altres objectius, com per exemple el cinquè: “aconseguir la igualtat de
gènere”. És a dir, com aconseguirem la igualtat de gènere, sense una bona educació.
O el setzè objectiu: “tenir unes societats pacífiques, inclusives” sinó tenim educació.
Per tant donem l’educació la importància que té, tant a nivell de país però també en
tota contribució que nosaltres podem fer des del món local.
A la vegada tenim una àrea de cultura que hi assignem molts recursos públics i que
compleix amb molts objectius. Però aquell que tots considerem a donar-li més valor
públic és precisament aquesta vessant pedagògica o educativa que té la cultura. En
definitiva dues àrees la d'Educació i la de Cultura que compartien objectius, però que
a vegades actuaven massa separadament. Amb aquesta unió estem convençuts que
serem més eficients, més eficaços i podrem alinear estratègies i objectius per
aconseguir una societat on en idees com la democràcia, la llibertat, la justícia, la
igualtat, el dret a la crítica, la tolerància la solidaritat, el bé comú, la laïcitat, totes
aquestes idees floreixin amb més naturalitat i aconseguir que siguin presents en tota la
ciutadania de la nostra ciutat.
El compromís és que aquests treballadors i
treballadores d'aquestes dues àrees treballin plegats en un mateix espai. Això ens
sembla importantíssim per compartir més bé premisses i valors. Políticament hi
haurem de contribuir-hi per afrontar un Pla de Cultura i Educació d'Olot. Un pla que no
té cap altra ciutat per definir bé quina és la visió, els objectius estratègics i les accions
que d'alguna manera haurem de portar a terme per aconseguir que tot centre escolar
tingui en compte els elements de la gestió cultural. Que tot centre escolar formatiu
sigui a la vegada un equipament cultural i que tots els equipaments culturals tinguin
aquesta dimensió pedagògica, formativa, educativa que és en definitiva l'objectiu
principal que busquem.
Intervé el Sr. Riera. Avui creem una macro àrea, una fusió que és pionera en aquest
Ajuntament. Ens sembla bé aquest Pla de Cultura perquè vol dir que hi haurà un
projecte. Per altra banda, se'ns ha explicat i en aquest cas no ho reflexa l'organigrama
que hi haurà la creació de dos sots caps d'àrea. Un treballant més la part
administrativa de contractació i l’altra més de nova incorporació. Una persona més
encarregada a gestionar i dinamitzar projectes transversals. Que puguin ser projectes
tant educatius com culturals i que aquesta fusió que fem tingui molta més capacitat
d'unir-se en sí. Des del nostre punt de vista, unes de les mancances que hem tingut
fins a dia d’avui és que educació i cultura no han estat suficientment lligades.
En el sentit que la cultura molt vegades s'ha entès com el teatre i els museus. És a dir,
més com un producte. I en canvi, educació sense desmerèixer la tasca que han fet ha
estat més un vaixell sense rumb. Que ha anat gestionant el dia a dia, sense un
projecte a mitjà i llarg termini suficientment potent. Per tant, entenem que ara tant
educació com cultura poden anar confeccionant aquest rumb. Aquests projectes poden
ser enriquidors, constructius i conjuminar perquè això tiri endavant, tant culturalment
com educativament. Però per una altra banda, se’ns genera un dubte en aquesta
persona que s’incorporarà nova per la gestió dels projectes. Per quina raó no apareix
encara aquesta figura de director de projectes en l’organigrama? De moment aquesta
persona serà una plaça de personal eventual. Tot esperant que s’alliberi un tècnic que
està pendent de jubilar-se i que actualment està fent un treball destinat més a recursos
humans, en comptes de dedicar-se més a la part d’educació. Quan es recuperi
aquesta plaça potser s’hauria de destinar més a la secció d’educació i si s’escau ser la
persona pròpia responsable com a cap de projectes.
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Intervé el Sr. Mir. Estem absolutament d'acord amb la creació d'aquesta àrea perquè
creiem que la coordinació i les sinergies que pot haver-hi entre cultura i educació
poden ser molt positives.
Però per contra creiem que la ubicació d’aquests serveis educatius i culturals a la
segona planta de l’hospici no és el més adequat. Perquè pensem que ha de ser un
espai accessible i molt proper pel ciutadà, pel fet que és molt concorregut alhora de fer
preinscripcions d’escoles bressol, a demanar informacions varies d’educació, etc.
Trobaríem millor, tot i ser un projecte més car, fer-ho a l’entorn de la FES perquè en
allà ja hi ha serveis educatius i es tracte d’un espai molt més adequat. Pel que fa
l’organigrama veiem que hi ha una incorporació nova i ens agradaria si ens poguessin
explicar què tenen pensat per a aquest càrrec. Perquè tenim dubtes si això ja es
podria cobrir amb algun del personal que ja tenim.
Intervé el Sr. Quintana. Estem a favor perquè és un primer pas administratiu cap al Pla
de Cultura i Educació que marcarà les línies estratègiques. No comentarem
l’organigrama perquè és provisional ni tampoc la fusió perquè per nosaltres cultura i
educació és el mateix, ni la ubicació de l’espai. En aquí és important saber que farà
l’àrea de Cultura i Educació. Podrien dir-nos quan tenen previst fer aquest Pla de
Cultura?
Intervé el Sr. Alcalde. Per nosaltres és important que tothom estigui majoritàriament
d'acord amb la direcció que estem agafant. En quan a la ubicació, tenim pressa perquè
aquestes persones puguin treballar juntes per anar avançant en aquest Pla de Cultura
i Educació. Arreglar una planta de la FES que segur que seria més accessible en la
seva planta baixa costa 1 milió d’euros que no tenim previstos en els nostres
pressupostos, ni som capaços de trobar-los en aquest any.
Voldria fer l’incís que les preinscripcions o matriculacions ja sigui d’estiu riu o escoles
bressol no es fan físicament a l’àrea d’educació sinó a través de les Oficines d'Atenció
Ciutadana, per tant l’afluència de persones no és tant important.
En quan l’organigrama és cert que no recull encara el futur sinó que recull el present.
No recull aquesta figura coordinador/a de projectes perquè encara no la tenim i no
podem portar al plenari un organigrama que no reflexa la realitat que tenim en aquests
moments. El definitiu el veurem d'aquí uns mesos quan el tinguem. De totes formes,
l'organigrama és que hi ha un cap d'àrea que és en Ricard Sargatal que fins ara dirigia
l'àrea de Cultura i per sota seu hi haurà dues persones que estaran en un àmbit de
rellevància més important. Una que portarà tots aquests temes de contractació,
recursos humans, pressupost és a dir que la maquinària funcioni.
I l’altra persona que encara en aquest moment no la tenim. Que serà un coordinador
d'uns projectes que ja hauran d'estar fets amb aquesta mentalitat que Educació i
Cultura funcionin com un tot. Però fins que no s’alliberi una plaça de jubilació definitiva
ho haurem de fer amb una plaça de personal eventual. Lògicament però també farem
un procés de selecció per trobar la millor persona possible. En cap cas això, desviarà
tota l'atenció que tenim posada en el PTT i tots aquests recursos que ben aviat tindrem
també l'oportunitat de parlar-ne amb tots vostès, com és l'escola de noves oportunitats
que fa temps que hi anem treballant.
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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9.1. - REVISAR I MODIFICAR L'ORDENANÇA GENERAL DE SUBVENCIONS DE
L'AJUNTAMENT D'OLOT
Núm. de referència : X2021022460
Núm. expedient: CPG12021000004

Revisada l’Ordenança general de subvencions de l’Ajuntament d’Olot i contrastada
amb l’informe de control financer de les subvencions gestionades per la Corporació
l’any 2019.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Revisar i modificar
documentació annexa.

l’Ordenança

general

de

subvencions

segons

Segon.- Fer extensives les esmentades modificacions a les àrees i gestors
responsables de les subvencions
Tercer.- Publicar l’esmentada Ordenança amb les seves modificacions en el BOP tal
com disposa la normativa vigent.
Quart.- Publicitar aquesta modificació en el portal de transparència de la web
municipal.
Intervé la Sra. Torras. Arrel de l’auditoria de control financer de les subvencions
atorgades l’any 2019 se’ns van fer uns suggeriments per tal de millorar els
procediments fent uns canvis de modelatge. Per això, avui els proposem revisar i
modificar l’Ordenança general de subvencions. Els canvis més transcendents dins les
següents disposicions. En les Disposicions generals: hem substituït tot el que fa
referència als Organismes Autònoms, perquè van ser absorbits per l’Ajuntament, per
ens dependents en el consolidat de la corporació. Dins aquest apartat fem referència
al Real Decret 500/1990 de gestió pressupostaria que explica com s’han de
comptabilitzar les subvencions. En quin moment es fan les diferents fases des del seu
inici, fins al seu pagament. També fem referencia al decret 8/2021 sobre transparència
i el dret d’accés a la informació pública. En aquest punt ens indiquen que cal donar
més difusió a les subvencions convocades. Dintre l’apartat de procediment i gestió de
les subvencions, el gestor responsable tindrà que presentar una memòria de l’activitat
que s’ha dut a terme, indicant si s’han aconseguit els objectius fixats. Aquesta
memòria s’acompanyarà amb l’expedient de justificació. Per regla general les
subvencions es concediran per concurrència competitiva. Les de concessió directa
hauran de tenir una dotació i un beneficiari en el pressupost. També se’n podran
concedir d’excepcionals quan s’acrediti raons d’interès públic, social, econòmic o
humanitari que per elles mateixes ja dificultin la seva convocatòria pública. Una
activitat no pot estar sobrefinançada, és a dir no pot ultrapassar el cost de tota
l’actuació. Tampoc podrà excedir de forma general del 50% del cost de l’activitat. Si el
supera caldrà un informe motivat emès pel gestor responsable o serveis jurídics que
acrediti aquesta circumstància. Seran competents per resoldre les sol·licituds de
subvencions: Les que tinguin un imports fins a 6.000€ amb caràcter general les
resoldrà la Junta de Govern local. Però per raons d’urgència també ho podrà fer
l’Alcalde. Les que tinguin un import superior a 6.000€ únicament les podrà resoldre la
Junta de Govern local. Pel que fa els avançaments requeriran un acord exprés des de
la Junta de Govern local. En l’apartat de justificació, les despeses s’han d’acreditar
mitjançant factures i rebuts. L’import de la justificació s’haurà de fer pel total de
l’activitat subvencionada i no només per l’import concedit. El control financer de les
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subvencions concedides per un import inferior a 60.000€ es podrà fer per mostreig. I el
compte justificatiu ha de contenir com hem dit abans la memòria, la relació de les
despeses i també el detall d’altres ingressos o subvencions que hagin finançat
l’activitat subvencionada. Es consideraran despeses no subvencionables les
d’establiments de restauració i les que estiguin afectes a activitats econòmica. Dintre
l’apartat de control financer de les subvencions i el seguiment del pla estratègic de
subvencions, dir que des del Departament d’intervenció es podrà demanar la
col·laboració d’empreses privades d’auditoria per la realització de control financer. En
aquest moment ja tenim contractada la que ens farà el control financer d’aquestes
auditories per les subvencions adjudicades l’any 2020. Pel que fa al pla estratègic de
subvencions, tot i que la normativa disposa la vigència de 3 anys caldrà considerar
per un tema de transparència les particularitats del pla per cada exercici. A ser
possible es portaria junt amb l’aprovació del pressupost.
Intervé el Sr. Riera. Després de llegir l’auditoria quedava clar que s’havien de fer
canvis si es volen fer les coses amb transparència i bon govern. Així ha estat i de
forma molt ràpida. Agrair la feina dels tècnics per les esmenes que han fet en tan poc
temps.
Intervé el Sr. Mir. Ens sembla molt positiu el fet que s’hagin incorporat les
recomanacions amb tanta celeritat. Haurem d’estar atents si aquestes recomanacions
han funcionats i intentar-ho millorar a partir de noves auditories. El segon punt de
modificació del Pla estratègic hi votarem en contra per no estar conforme en alguna
subvenció que es dona a alguna entitat.
Intervé la Sra. Suescun. Agrair la feina per part dels tècnics. Malgrat les concrecions
de la Sra. Torras la regidora i a través també de la informació rebuda a partir del
Departament d’intervenció agrairíem si fos possible saber quines exactament han estat
les modificacions en el nou pla i quines no han estat. En tot cas en el que no hagin
estat encara introduïdes, quin ha estat el motiu per no introduir-les.
Intervé la Sra. Torras. Hem recollit tots els suggeriment que ens han fet, sense
excloure’n cap. Les pot veure totes en la documentació que els hem passat.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 16 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC i 2
CUP) i 5 abstencions (5 ERC).
10.1. - REVISAR I MODIFICAR EL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS DE
L'AJUNTAMENT D'OLOT (2021/2023)
Núm. de referència : X2021022474
Núm. expedient: CPG12021000005

Revisat el Pla estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Olot i contrastat amb
l’informe de control financer de les subvencions gestionades per la Corporació l’any
2019.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Revisar i modificar el Pla estratègic de subvencions segons documentació
annexa.
Segon.- Fer extensives les esmentades modificacions a les àrees i gestors
responsables de les subvencions
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Tercer.- Publicar l’esmentat Pla estratègic de subvencions amb les seves
modificacions en el BOP tal com disposa la normativa vigent.
Quart.- Publicitar aquesta modificació en el portal de transparència de la web
municipal.
Intervé la Sra. Torras. Un vegada revisada i modificada l’Ordenança general, hem
revisat el pla estratègic i el contrastem amb l’informe de control financer de les
subvencions gestionades per la Corporació l’any 2019. Modifiquem l’article núm. 4 El
Pla tindrà una durada de tres anys fins 2023. No obstant en la sessió plenària en el
que es proposi l’aprovació del pressupost s’afegirà un punt a l’ordre del dia per tal de
proposar l’aprovació de la proposta de subvencions i la seva tipologia per l’any
següent. En el capítol III, les resolucions tindran caràcter provisional fins que s’hagi
acreditat la realització de l’activitat ajustada al projecte presentat. Quan parlem dels
destinataris de les subvencions, serem estrictes en la comprovació que les entitats
socials que en poden ser beneficiaries estiguin inscrites en el Registre d’entitats de
l’Ajuntament d’Olot. Aquest Pla Estratègic fixa molt els criteris que han de tenir les
sol·licituds i sobretot les bases que regiran la concessió d’aquestes subvencions per
l’any 2022. Perquè per l’any 2021 quan vam rebre la resposta de l’auditoria amb els
suggeriments recomanats les bases ja estaven publicades. Farem extensives totes
aquestes modificacions a les àrees i gestors responsables de les subvencions.
Publicarem també aquestes modificacions en el BOP tal com disposa la normativa i al
portal de transparència de la web municipal.
Intervé la Sra. Roca. A vegades no tot és el suport econòmic el que necessiten les
entitats i les associacions. A vegades també és necessari el suport més tècnic,
formatiu o fins i tot la renovació d'estructures pròpies. Encara que estiguem d’acord
amb les modificacions que s'han fet ens abstindrem en aquest punt.
Intervé el Sr. Mir. S’ha incorporat el control a les entitats perquè no puguin demanar
subvencions a diferents administracions per la mateixa activitat i així evitar duplicitats?
Intervé la Sra. Suescun. Tenim 6 propostes que s’haurien de valorar per part de l’equip
de govern i tenir-les presents. Per una banda, una proposta d'indicadors de control i
de compliment d'objectius a les diferents subvencions que estan exposades en el pla i
que no hem sabut veure. També en aquelles que s'atorguen de manera directa seria
bo fer una petició d'informe de secretaria que acrediti que jurídicament ha estat
atorgada d'acord a la normativa vigent. Per altra banda, resoldre la confusió que hi ha
respecte l'òrgan competent per a la resolució i la constitució d'un òrgan col·legiat
encarregat de fer tot el seguiment dels ajuts. També una exposició de la distribució de
les puntuacions per a cadascun dels criteris que s'utilitzen i en el cas que sigui
necessari els diferents barems o criteris que s'utilitzen per atorgar la diferent
puntuació. I per últim, per tal de facilitar la comprensió s’hauria d’introduir dos apartats
més. Un que parli del les quanties que s'atorguen i per un altre el detall de les
despeses que serien subvencionables i les que no.
Intervé la Sra. Torras. D’entrada les subvencions de l’Ajuntament seran compatibles
amb d’altres subvencions que hi puguin haver. En tot cas però no podrà ser superior
l’import rebut que el total de l’activitat. Per això, s’hauria de justificar l’import de tota
l’activitat realitzada i no només l’import de la subvenció que concedida. No seran
subvencionades aquelles activitats que econòmicament tinguin una aportació per la
venda d’entrades. En quan els indicadors de control, hi ha d’haver uns objectius per
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poder demanar una subvenció. Aquests caldrà que estiguin reflectits en una memòria
que acompanyarà l'expedient de justificació. Es crearà un òrgan competent per avaluar
les sol·licituds integrat per un representant de la corporació que serà el regidor delegat
i un tècnic de l'àrea que atorgui la subvenció. En quan les quanties i despeses
subvencionables, en aquest moments ja ho estem fent. Quan rebem el detall de tota la
despesa de la subvenció demanada, si veiem que n’hi ha alguna no subvencionable
ho comuniquem.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 3 vots en
contra (3 PSC) i 7 abstencions (5 ERC i 2 CUP).
11.1. - APROVAR CONTRACTACIÓ OPERACIÓ DE PRÉSTEC PER A FINANÇAR
INVERSIONS DEL PRESSUPOST DE 2021
Núm. de referència : X2021022373
Núm. expedient: CPG72021000001

Una vegada valorades les propostes per a formalitzar una operació de préstec a llarg
termini que permeti finançar part de les inversions previstes en el pressupost de 2021,
presentades per : Banc de Sabadell, BBVA, Caixabank, Banc de Santander, Cajamar,
Caixa d’Enginyers i Triodos Banc, per un import de:2.104.089,46 euros.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Contractar una operació de préstec amb el BBVA amb les següents
condicions:
Import nominal: 2.104.089,46 euros
Carència: 2 anys
Primers 12 mesos amb pagament d’interessos en funció del capital disposat.
Termini d’amortització: 10 anys a partir de la finalització de la carència, amb
amortització trimestral.
Tipus d’interès: Fix del 0,53% amb quotes trimestrals.
Sense comissions .
- Signatura davant Secretaria de l’Ajuntament d’Olot .
- Domiciliació irrevocable de la part proporcional de la quota CIRBE de la participació
municipal en els tributs de l’Estat.
Segon.- Comunicar la contractació d’aquesta operació a la Direcció General de
Política Financera de la Generalitat de Catalunya, segons fixa la normativa vigent.
Tercer.- Facultar a l’Alcalde per a firmar tota la documentació fins a la definitiva
formalització.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
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Intervé la Sra. Roca. Han escollit l’oferta més beneficiosa per l’Ajuntament, però
formalitzaran un crèdit amb una entitat financera que té obert un expedient de
regulació ocupacional que afectarà 3.331 persones i que va presentar uns beneficis
durant el primer trimestre d'aquest 2021 de 1.210 milions d'euros.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 10
abstencions (5 ERC, 3 PSC i 2 CUP).
12.1. - APROVAR MODIFICACIÓ DE CLÀUSULES DE CONTRACTES
FORMALITZATS AMB "DEXIA CREDITO LOCAL" ( NOVACIÓ DE CONTRACTES)
Núm. de referència : X2021022396
Núm. expedient: CPG72021000002
Una vegada valorada la proposta de novació dels contractes pel que fa a la clàusula
novena i onzena formalitzats amb l’entitat “Dexia Crédito Local” , pel que fa als
préstecs dels anys 2007 i 2008 per a finançar inversions.
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 la clàusula novena del contracte de préstec núm. 36154019
formalitzat amb l’entitat “Dexia Crédito Local”, el 6 de novembre de 2007, per l’import
del capital pendent d’amortitzar que és de : 2.120.000,00 euros, en el sentit de:
“Des del 15 de juny de 2021 fins el 31 de gener de 2029 al tipus d’interès serà del
3,62% fix en base Act/360”.
Segon.- Modificar la clàusula novena del contracte de préstec núm. 36154479
formalitzat amb l’entitat “Dexia Crédito Local”, el 2 de juliol de 2008, per l’import del
capital pendent d’amortitzar que és de : 2.700.000,00 euros, en el sentit de:
“Des del 15 de juny de 2021 fins el 31 de juliol de 2030 al tipus d’interès serà del
3,80% fix en base Act/360”.
Tercer.- Modificar la clàusula onzena dels dos contractes de préstec segons detall:
“Sens perjudici del dret del Banc a resoldre el present contracte, si qualsevol dels
pagaments a realitzar per l’Acreditada per qualsevol concepte, no s’efectués dins la
data establerta, les quantitats pendents de pagament es consideraran capitalitzades a
tipus d’interès simple i produiran des del dia següent al seu venciment, a favor del
Banc i sense necessitat prèvia reclamació, un interès de demora que es devengarà
diàriament i es liquidarà mensualment, en base a un any de tres-cents seixanta dies.
Aquest interès es determinarà afegint dos punts percentuals al tipus d’interès (Euro
Short Term Rate) ofertat al Banc per a dipòsits en euros de un dia “.
Quart:- Facultar a l’Alcalde per a fer totes les gestions i firmar la documentació fins a
la formalització de la novació de les clàusules modificades dels contractes.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC), 7
abstencions (5 ERC i 2 CUP).
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13.1. - APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT
D’OLOT
Núm. de referència : X2021023041
Núm. expedient: SC992021000009

Antecedents
El Pla Anual de contractació és un instrument del que s’ha de dotar l’Ajuntament per
planificar la contractació durant un exercici pressupostari, amb una triple finalitat:
a) Planificar adequadament la contractació de l’ajuntament pel fet de tenir una
eina centralitzadora i per estar a l’aguait del venciment dels contractes per fer
els avisos oportuns a les àrees
b) Detectar i millorar les deficiències que puguin tenir els contractes
c) Facilitar als possibles licitadors la programació dels diferents contractes
De conformitat amb l’article 3 i 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes
del sector públic disposa que:
“les entitats del sector públic programaran l’activitat de contractació pública, que
desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i donaran a
conèixer el seu pla de contractació anticipadament i mitjançant un anunci d’informació
prèvia prevista en l’article 134 que al menys reculli els contractes subjectes a regulació
harmonitzada”
També l’article 6è en relació amb els articles 8.1.f) 12.1 i 13.1.c) de la Llei 19/2014 de
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que
regula la informació relativa a la planificació de la contractació pública.
El pla anual de contractació s’ha elaborat amb la informació facilitada per les diferents
àrees de l’Ajuntament, que han detallat quines obres, serveis i subministres tenen
programat desenvolupar al llarg de l’exercici 29021 i en períodes plurianuals
successius.
Per l’efectivitat d’aquest Pla anual es convenient l’aprovació anual paral·lela a
l’aprovació del Pressupost, per tant en exercicis posteriors es tramitarà i aprovarà
conjuntament.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar el Pla Anual de Contractació de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2021 i/o
períodes plurianuals successius segons detall annexionat per àrees.
Segon.- Publicar el Pla anual de contractació en el perfil del contractant i al portal de
transparència de l’Ajuntament.
Tercer.- Comunicar aquest acord als caps d’àrea com a responsables dels diferents
contractes que s’hi recullen.
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Intervé el Sr. Riera. És un document molt important perquè clarifica el volum de
contractació de l’Ajuntament i alhora ens dona un indicador de la política i de la gestió
de l'Ajuntament. Tanmateix, seria interessant més endavant poder elaborar també un
resum de tots els serveis que tenim externalitzats i així tenir una idea de la situació de
l’Ajuntament, a més de fer un exercici de transparència.
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Intervé el Sr. Mir. És un pas important per tenir planificat un tema tant complex com és
la contractació. Alhora també per donar una màxima transparència a les empreses que
es contracten perquè tinguin tota la informació al seu abast.
Intervé la Sra. Suescun. Ens abstindrem perquè no hem tingut el suficient temps per
fer-ne un avaluació.
Intervé la Sra. Torres. Recollim els suggeriments que ens han fet.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 16 vots a favor (11 JxCAT, 3 PSC i 2
CUP) i 5 abstencions (5 ERC).
14.1. - MODIFICACIÓ ORDENANÇA FISCAL 4.1 PREUS PÚBLICS
Núm. de referència : X2021021908
Núm. expedient: IG112021000010

Donat que la crisi de la Covid-19 ha motivat un conjunt de restriccions de públic en la
realització de les activitats de tipus social, cultural i de foment econòmic adreçades a
una col·lectivitat de persones atenent a les restriccions existents en espais reduïts, i
especialment a l’aforament limitat en recintes tancats.
Donat que la celebració de aquestes actuacions/espectables moltes vegades s’ha de
fer en àmbits oberts de la ciutat (plaça de braus, etc...), on a vegades hi ha un
problema amb els seients i taules de treball i es requereix del lloguer de material o
serveis de la brigada municipal.
Vist la conveniència en aquests casos de declarar l’exempció del preu públic de
serveis de la brigada/lloguer.
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 l’ordenança fiscal 4.1 de PREUS PÚBLICS introduint la
disposició transitòria que es detalla:
“Amb motiu de la crisi de la Covid-19 s’estableix una exempció fins a 31/12/2021, en
els supòsits de lloguer de material de la brigada destinats a la realització
d’actuacions/espectacles amb caràcter social, cultural o de promoció empresarial
d’una activitat amb seu social a Olot.”
Segon.- Publicar l’esmentada modificació de l’Ordenança Fiscal 4.1 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
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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15.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ESCOLA MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ CURS
2021-2022
Núm. de referència : X2021022862
Núm. expedient: IG112021000013

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 i normes de gestió de l’escola municipal d’expressió curs
2021-2022 que es detallen:

CRITERIS D’ADMISSIÓ
L’escola està oberta a qualsevol persona sense tenir en compte cap requisit. Els cursos estan
limitats a determinades edats en funció de la seva temàtica i/o disciplina.

HORARI I CALENDARI DE FUNCIONAMENT
HORARI:
L’horari d’atenció al públic presencial de la secretaria durant el curs escolar és de 4 a 7.30 de la
tarda. La responsabilitat dels nens i nenes és dels pares i/o les mares fins a l’inici de les classes
on estan matriculats.
CALENDARI:
L’escola segueix el calendari escolar consensuat en el marc del Consell Escolar Municipal.

CALENDARI DE PREINSCRIPCIÓ I MATRICULACIÓ
CURSOS ANUALS DE MAINADA I JOVES
A. PREINSCRIPCIÓ CURSOS ANUALS
ALUMNES ACTUALS: Durant la primera quinzena de juny cal portar omplerta la butlleta (annex
1) que se’ls hi lliurarà durant el mes de maig.
ALUMNES NOUS: Durant la segona quinzena de juny presencialment o per Internet.
Bonificacions:
En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada i la unitat familiar no
superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del 30%.
En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals)
matriculat a l’escola, i la unitat familiar no superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una
bonificació del 20%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més reduïda.
Els descomptes no són acumulables.
B. MATRICULACIÓ CURSOS ANUALS
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ALUMNES ACTUALS: Si han fet preinscripció no cal que facin cap més tràmit. Se’ls enviarà el
document de ràfega bancària per correu electrònic que han de fer efectiu abans de l’inici de
les matriculacions dels alumnes nous. En cas contrari, perdran la reserva de la plaça.
ALUMNES NOUS: Durant la segona quinzena de setembre presencialment o per Internet.
Bonificacions:
En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada i la unitat familiar no
superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del 30%.
En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals)
matriculat a l’escola, i la unitat familiar no superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una
bonificació del 20%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més reduïda.
Els descomptes no són acumulables.
CURSOS TRIMESTRALS DE JOVES I ADULTS
Les matriculacions dels cursos trimestrals es faran trimestralment abans de l’inici de cada
trimestre en les dates que es faran públiques per l’escola, presencialment o per Internet.
Bonificacions:
En cas de ser família nombrosa o monoparental, degudament acreditada i la unitat familiar no
superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una bonificació del 30%.
En cas de tenir un segon membre de la unitat familiar (germans i/o pares o tutors legals)
matriculat a l’escola, i la unitat familiar no superi el límit de la renda de 50.000 €, s’aplicarà una
bonificació del 20%. Aquesta bonificació s’aplicarà a la quota més reduïda.
Els descomptes no s’aplicaran a les matrícules dels majors de 60 anys.
Els descomptes no són acumulables.

OFERTA D’ACTIVITATS I DE PLACES
L’escola ofereix més d’una vintena de cursos, tant anuals com trimestrals, de diferents àmbits i
disciplines pensats per a totes les edats. Les activitats tenen lloc matí i tarda de dilluns a
divendres i en diferents horaris i durada.
Les places dels cursos són limitades a grups reduïts. La majoria de cursos estan limitats a 12
alumnes però depenent de la disciplina, temàtica del curs o altres circumstàncies alienes a
l’escola, aquestes poden ser ampliades o reduïdes.
Tant en els cursos anuals com trimestrals, quan aquests quedin plens, els alumnes quedaran
en reserva a l’espera d’una vacant lliure per ordre d’inscripció.
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BAIXES DE MAINADA I JOVES
Quan per a qualsevol motiu una família vol donar-se de baixa de l’escola durant el curs escolar,
és imprescindible que ho comuniqui formalment.
DIA DE PROVA
Els alumnes que comencen un cop iniciat el curs poden sol·licitar un dia de prova gratuït,
sempre i quan el grup i l’especialitat on volen provar sigui un grup actiu i en funcionament.

ASPECTES ECONÒMICS
Els preus descrits són els generals. En cas que un alumne tingui bonificacions caldrà calcular-ho
en base a aquests preus.
CURSOS ANUALS DE MAINADA I JOVES
Matrícula
El cobrament es fa mitjançant la ràfega bancària. El preu inclou la despesa del material.
78,00 € si es matriculen durant el primer trimestre.
52,00 € si es matriculen durant el segon trimestre.
26,00 € si es matriculen durant el tercer trimestre.
Quotes
El cobrament es fa mitjançant la domiciliació bancària. En total, hi ha 9 rebuts repartits
d’octubre a juny.
Els preus de les quotes dels cursos anuals del curs 2021-2022, sempre i quan es mantingui la
mateixa oferta formativa actual, són els següents:
Import de la quota dels cursos de 2 hores

23 €

Expressió Plàstica, Expressió Corporal i Plàstica, Creacions amb Fang, Tallers Artístics,
Il·lustració i Còmic, L’Art del Teatre i Laboractori
Import de la quota dels cursos de 1,5 hores

17,50 €

Dansa i Moviment, Dansa Creativa, Explorart i Interpretació i Màgia

CURSOS TRIMESTRALS DE JOVES I ADULTS
El preu varia en funció del curs i del material utilitzat a l’aula.
El cobrament es fa mitjançant la ràfega bancària de forma trimestral.
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Els preus dels cursos trimestrals del curs 2021-2022, sempre i quan es mantingui la mateixa
oferta formativa actual, són els següents:

Monogràfic

Joves

Adults

+

60 anys

Dibuix i Pintura

----

112,00 €

66,00 €

Patchwork

----

112,00 €

84,50 €

Ceràmica

95,00 €

133,50 €

53,50 €

Cuina i Creativa

----

280,00 €

224,00 €

Scrapbooking

----

132,50 €

56,50 €

Fotografia

120,00 €

132,50 €

105,00 €

Dansa Contemporània

77,00 €

83,50 €

63,50 €

Joieria Artística

----

180,00 €

139,00 €

Creacions Tèxtils

94,50 €

112,00 €

84,50 €

Teatre i Improvisació

----

112,00 €

84,50 €

Creació d’una Comèdia

----

112,00 €

84,50 €

L’Art de Parlar Bé en
Públic

----

83,50 €

63,50 €

Escriptura Creativa

77,00 €

83,50 €

63,50 €

L’Art en Vidre

120,00 €

180,00 €

139,00 €

OBSERVACIONS

Matrícula Social
L’Àrea d’Educació i Joventut podrà bonificar la matricula, el material i les quotes a aquells
alumnes que la seva assistència a l’escola formi part d’un projecte socioeducatiu promogut per
l’administració. Aquest projecte serà temporal i la bonificació durarà el que duri el projecte.
Caldrà que el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa emeti un informe exposant el projecte i el
nom dels participants que s’haurà d’aprovar amb un decret del director de l’Àrea d’Educació i
Joventut.
En els supòsits que calgui consolidar alguna d’aquestes situacions, caldrà tramitar un ajut, una
subvenció o una beca amb càrrec al pressupost de despeses d’acord amb el que estableix la
normativa vigent.

Mod ACTS_DP06

Doble matrícula
En cas que un nen/a o jove es matriculi a dos cursos anuals, només es cobrarà una sola
matrícula.
En el cas que un adult es matriculi a dos cursos trimestrals a la vegada, es descomptarà la part
proporcional de la matrícula en el segon (26 euros) sempre i quan sigui menor de 60 anys.
En el cas que un jove es matriculi a un curs anual i a un curs trimestral, es descomptarà la part
proporcional de la matrícula en el segon (26 euros).

Retorn Matrícula
En cas que un alumne causi baixa d’un curs anual no es retornarà l’import de la matrícula.
En cas que un alumne causi baixa d’un curs trimestral no es retornarà l’import del pagament
trimestral.
4.2.5 Suspensió de la classe o tancament de l’escola
En el cas que s'hagi d'anul·lar una classe o es tanqui l’escola per motius aliens a l’alumne, es
retornarà l'import de la classe d’aquell dia o període de tancament, o es descomptarà de
l’import de la pròxima quota mensual o trimestre.
4.2.6 Cobrament de les quotes
Les quotes es cobraran exclusivament mitjançant domiciliació bancària, que caldrà
facilitar en el moment de fer la matrícula. En casos de menors d’edat, serà el pare,
mare o tutor legal qui faciliti el número de compte.
En cas de devolució d’alguna de les quotes, s’iniciarà el procediment de reclamació i
cobrament per les oficines de recaptació de l’Ajuntament, d’acord amb la normativa
legal reguladora.
Les quotes es paguen senceres tots els mesos, segons els cursos matriculats per
cada alumne i les bonificacions corresponents, assisteixin o no al centre
En cas que la quota sigui retornada s’avisarà a la família perquè aboni l’import
corresponent de la mateixa. En el cas que hi hagi dues o més quotes retornades i no
pagades, la família rebrà una carta informativa certificada per tal que deixin de fer ús
del servei, sens perjudici d’iniciar els tràmits pertinents per cobrar aquells rebuts
retornats, si cal, pel procediment de constrenyiment.
Si es produeix una alta durant un mes en curs, s’estudiarà l’import de la quota a pagar
aquell mes en qüestió en funció de les classes realitzades per l’alumne.

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
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).

Mod ACTS_DP06

16.1. - APROVACIÓ PREUS ESCOLA DE MÚSICA CURS 2021-2022
Núm. de referència : X2021022840
Núm. expedient: IG112021000012

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 i normes de gestió de l’escola de música curs 20212022 que es detallen:
PREUS CURS 2021-2022
QUOTES MENSUALS

PLA i ASSIGNATURES
Menors de 18 anys

Majors de 18 anys

SENSIBILITZACIÓ
P3,P4,P5

20,00 €

MÚSICA1,2,3

25,20 €

PREPARATORI

25,20 €

BÀSIC
PREPARATORI
APROFUNDIMENT
MÚSICA 4,5,6

25,20 €

MÚSICA 7,8,9,10

31,00 €

41,00 €

EDICIÓ DEL SO

15,50 €

20,50 €

MÚSICA ADULTS 1,2,3,4

18,00 €

24,00 €

AVANÇAT

JOVES I ADULTS
AULA OBERTA
CONJUNT CORAL

24,00 €

CONJUNT INSTRUMENTAL

24,00 €

CORAL DE MARES I PARES

24,00 €

INSTRUMENT
INSTRUMENT 30MIN.

49,00 €

INSTRUMENT 40MIN.

63,00 €

58,50 €
75,00 €

INSTRUMENT 60MIN.

90,50 €

107,50 €

13,50 €

20,00 €

MÚSICA DE CAMBRA
GRUP DE CAMBRA 60 MIN.

MATRÍCULES
MATRÍCULA GENERAL

70,00 €

MATRÍCULA AULA OBERTA

30,00 €

ESCOLTEM MÚSICA

87,00 €

DESCOMPTES:
1- Segon membre de la unitat familiar:
10% de descompte a l'alumne que té la quota més baixa
2- Família nombrosa o monoparental:
30% de descompte a tots els alumnes de la unitat familiar
*Cal acreditar-ho amb el carnet de família nombrosa o monoparental i
els ingressos anuals no poden superar els 50.000€ (Declaració de renda de l'any anterior)
Els descomptes no són acumulables
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Cobrament de les quotes
Les quotes es cobraran exclusivament mitjançant domiciliació bancària, que caldrà
facilitar en el moment de fer la matrícula. En casos de menors d’edat, serà el pare,
mare o tutor legal qui faciliti el número de compte.
En cas de devolució d’alguna de les quotes, s’iniciarà el procediment de reclamació i
cobrament per les oficines de recaptació de l’Ajuntament, d’acord amb la normativa
legal reguladora.
Les quotes es paguen senceres tots els mesos, segons els cursos matriculats per
cada alumne i les bonificacions corresponents, assisteixin o no al centre
En cas que la quota sigui retornada s’avisarà a la família perquè aboni l’import
corresponent de la mateixa. En el cas que hi hagi dues o més quotes retornades i no
pagades, la família rebrà una carta informativa certificada per tal que deixin de fer ús
del servei, sens perjudici d’iniciar els tràmits pertinents per cobrar aquells rebuts
retornats, si cal, pel procediment de constrenyiment.
Si es produeix una alta durant un mes en curs, s’estudiarà l’import de la quota a pagar
aquell mes en qüestió en funció de les classes realitzades per l’alumne.
En cap cas es retornarà l’import de la matricula.

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.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC) i 7
abstencions (5 ERC i 2 CUP).
17.1. - APROVACIÓ PREU PÚBLIC DE LA COLECCIÓ MUNICIPAL "EL
GAMARÚS"
Núm. de referència : X2021022498
Núm. expedient: IG112021000011

Vist que, sota el títol “El secret del Bufador”, l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot ha
editat un nou volum de la col·lecció municipal “El Gamarús·, que apropa la història
d’Olot i la Garrotxa al públic juvenil a través de relats ficticis ambientats significatius del
passat de la comarca.
Vist que el còmic, amb text de Pep Fargas i dibuixos d’Albert Carrillo, es posarà a la
venta al públic a les llibreries de la ciutat i a les mateixes dependències de l’àrea de
Cultura
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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Primer.- Aprovar el preu públic de la publicació per un import de 15,00 €
Segon.- Publicar l’esmentada introducció de nou preu públic per a nova edició
municipal 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 fins que no hi hagi la possibilitat d’aplicar la
tarificació.
Intervé el Sr. Quintana. Felicitar la iniciativa de tornar a reprendre la col·lecció gamarús
perquè a part de la qualitat que té la publicació, és una manera de difondre la història
d'Olot a la gent més jove.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
18.1. - PRENDRE ACORD RELATIU A LA CESSIÓ A LA GENERALITAT DE
CATALUNYA DEL SOLAR SITUAT AL CARRER DE L’ABAD RACIMIR, AMB
DESTÍ A LA CONSTRUCCIÓ D’UN CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA
Núm. de referència : X2017016103
Núm. expedient: URG42017000004

En el Ple de la Corporació del dia 20 de febrer de 2020 es va aprovar la cessió en
propietat de terrenys situats al sector del barri de Sant Miquel amb destí a la
construcció del nou Centre d’Assistència Primària.
Com sia que s’han elaborat els corresponents plànols topogràfics variant la superfície
inicialment descrita, es proposa la correcció parcial de l’acord de cessió esmentant en
el sentit d’adaptar les descripcions registrals a la realitat topogràfica.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- CORREGIR PARCIALMENT l’acord plenari de 20 de febrer de 2020 en el
sentit de cedir en propietat a la Generalitat de Catalunya la finca registral número
12.490 inscrita al Tom 1866, Llibre 825, foli 104 amb la superfície de 583 m2.
SEGON.- RATIFICAR la resta de contingut dels acords anteriors, en relació a les
condicions de la cessió.
TERCER.- FACULTAR el senyor alcalde per a la signatura de la documentació
necessària per a fer efectius la cessió descrita, i escriptura pública corresponent.
Intervé el Sr. Güell. Es tracte d’una correcció de l’acord que es va prendre en el seu
moment, sobre la cessió d'una parcel·la propietat a l'Ajuntament d'Olot al c. Abat
Racimir amb destí a la implantació d'un Centre d'Atenció Primària en el barri al barri de
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Sant Miquel, consistent en ajustar el perímetre exacte de la superfície d’aquesta
parcel·la a cedir. Això vol dir que aquest nou centre d’Atenció Primària avança i el
passat 28 d’abril es va adjudicar la redacció del projecte i la direcció de l'obra d’aquest
equipament tan important per a la ciutat, per un import total de 452.000€.
Tant bon punt tinguem aquest projecte procedirem a la seva licitació i construcció, del
qual ja tenim una reserva de 3 milions d’euros. Posteriorment hi hauria l’adjudicació de
l'equipament del Centre d'Atenció Primària.
Intervé la Sra. Roca. Com avançarà el projecte de l’aparcament es farà en paral·lel?
Intervé el Sr. Guix. Ens agradaria participar en els treballs de l’avantprojecte si és
possible, perquè entenem que ha de ser un edifici notable pel barri i la ciutat. Per altra
banda, com ha dit la regidora Sra. Roca és important que nosaltres urbanitzem el
projecte de l’aparcament i pensar en dotar-lo de fons.
Intervé la Sra. Gamouchi. Una bona noticia que ha estat possible amb la voluntat de
totes les administracions. Contents pels veïns que en podran fer ús i perquè alhora
també significarà la millora del sistema de salut de la nostra ciutat.
Intervé el Sr. Güell. Sí, s’ha de fer d’acord amb l’equip d’arquitectes guanyador perquè
ha de ser un projecte que tingui el màxim tractament unitari, des d'un punt de vista de
la integració del tractament que es donarà a l'aparcament amb el nou edifici. També
reclamarem aquesta participació que demana el Sr. Guix.
Intervé el Sr. Alcalde. Més enllà que s’hagi adjudicat el projecte, és realment important
que aquesta setmana el Departament de Salut tingui ja la reserva de 3 milions d’euros
per començar a construir immediatament i d’aquesta manera no dependre de si anirà o
no en el pròxim pressupost.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
19.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL AL CARRER SANT FRANCESC D'ASSÍS NÚMERO 7.- PROPOSANT
APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència : X2021004640
Núm. expedient: UPL12021000002

Vista la Modificació puntual del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal al carrer Sant
Francesc d'Assís número 7, redactada per Land urbanisme i projectes SLP en data
maig de 2021, l’objecte del qual és la reordenació urbanística de l’àmbit que ocupen
actualment els edificis i pati del carrer Sant Francesc d’Assís nº7 d’Olot.
Aquest àmbit està situat al nord del casc antic i al darrera de l’escola “Cor de Maria” en
una zona residencial urbana en el barri de Sant Francesc. Es pretén adequar
l’edificació d’aquestes finques a l’ordenació urbana sortida de l’ampliació i renovació
dels carrers de les Estires i Sant Francesc, fixant una edificabilitat adaptada a
l’edificació del seu entorn, el que permetrà substituir l’obsoleta edificació actualment
existent, i adaptar la volumetria i l’alçada de l’edificació d’aquestes finques a la del seu
entorn immediat.
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Vist l’informe emès pel lletrat de l’Àrea d’Urbanisme en data 18 de maig d’enguany que
s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement la referida
Modificació Puntual del POUM i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació inicial.
Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 19 de maig d’enguany i
que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació.
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme i l’art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
PRIMER.- APROVAR INICIALMENT la Modificació puntual del Pla d'Ordenació
Urbanística Municipal al carrer Sant Francesc d'Assís número 7, redactada per Land
urbanisme i projectes SLP en data maig de 2021, d’acord amb l’informe favorable
emès pel lletrat d’urbanisme en data 18 de maig d’enguany i que s’adjunta a
l’expedient.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Güell. Es tracte d’una modificació puntual de planejament que afectaria al
c. Sant Francesc d’Assís, núm. 7, contemplada en el nou polígon d’actuació 17.5 Sant
Francesc. La intencionalitat d’aquesta modificació és l’enderroc de l’edifici per
problemes de aluminosis i reconfigurar aquesta zona que ens permetrà la construcció
de 14 habitatges nous, 3 dels quals serien de protecció oficial. A més, també
comportaria una urbanització d’una part del camí que comunica amb el carrer de Sant
Francesc d’Assís, c. Estires i l’aparcament del c. Macarnau. D’altra banda mitjançat la
reforma de la plaça Sant Francesc decidida en els pressupostos participatius quedaria
confrontada amb una nova plaça que contempla aquesta modificació puntual situada a
l’altra banda de carrer. Tota aquesta reordenació permetria continuar la tipologia
constructiva del seu entorn.
Intervé el Sr. Riera. Ens a sembla bé que hi hagi pisos de protecció oficial i replantejar
unes cases en desús, perquè pot ser un punt que pot ajudar a l’acceleració d’aquest
sector nord de la plaça Major. Entenem que és una aprovació inicial i més endavant
donarà espai per parlar sobre finançament i acabar-ho de desplegar, per tant avui hi
farem confiança.
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Intervé el Sr. Guix. Es tracte d’una reforma molt positiva per tirar endavant aquesta illa
de St. Francesc d’Assís. Inclús poder confrontar aquestes dos espais verds donar
servitud en aquest carrer que anirà fins a l'aparcament del carrer Macarnau.
Intervé el Sr. Güell. La inversió per fer-ho realitat ha de sortir dels mateixos propietaris,
l’Ajuntament no hi intervé però tindrà dret a beneficiar-se. Primer s’ha de tramitar
l’aprovació d’aquest polígon d’actuació. Un cop aprovat s’ha de presentar el projecte
d'urbanització i el de reparcel·lació. És en aquest projecte que veurem on s’ubica el
15% de l'aprofitament mig a favor de l'Ajuntament d'Olot. Intuïm que serà l’entorn del
camí i cessió d’un espai a favor de la ciutat que passarà de titularitat privada a tenir
una servitud de caràcter públic.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
20.1. - ORDENANÇA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA MODIFICACIÓ
DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL DE CIRCULACIÓ: VEHICLES DE MOBILITAT
PERSONAL.
Núm. de referència : X2021023066
Núm. expedient: SG032021000001

I.- En els darrers temps hi ha hagut una ràpida proliferació del denominats “vehicles de
mobilitat personal” (VMP) que ha fet necessari aclarir diversos conceptes vinculats a
aquesta mena de vehicles, tant pel que fa a la seva definició i característiques, com pel
que fa a les normes de circulació que els hi són aplicables.
A l’espera de la modificació del Reglament general de vehicles i de conformitat amb la
Instrucció 2019/S-149 TV-108, de la Direcció General de Trànsit, en la que es
marcaven unes pautes per tal que els municipis poguessin regular la circulació dels
vehicles VMP en el seu terme municipal, l’Ajuntament d’Olot va aprovar, en sessió
plenària de data 23 de juliol de 2020, una cinquena modificació de l’Ordenança
Municipal de Circulació, per regular la circulació de vehicles VMP a la nostra ciutat. En
aquest acord també s’aprofitava per establir una regulació més acurada de la bicicleta
en l’espai urbà, alhora que s’ordenava la publicació d’una refosa de l’Ordenança de
circulació original i de les seves posteriors modificacions.
En l’endemig que va des de l’aprovació inicial de l’ordenança, la informació pública i
audiència dels interessats exposició al públic, l’aprovació definitiva i la publicació del
text íntegre de la modificació, l’Estat va promulgar el Reial decret 970/2020, de 10 de
novembre, pel qual es modifiquen el Reglament general de circulació, aprovat pel
Reial decret 1428/2003, de 21 de novembre, i el Reglament general de vehicles,
aprovat pel Reial decret 2822/1998, de 23 de desembre, en matèria de mesures
urbanes de trànsit.
Aquest Reial decret concretava els requisits i les condicions del vehicles de mobilitat
personal, que havien estat apuntats indiciàriament per la Instrucció 2019/S-149 TV108, de la Direcció General de Trànsit i, per tant, modificava algunes de les previsions
establertes en la modificació de l’Ordenança de circulació, aprovada pel ple del 23
juliol de 2020. Arran d’aquest canvi normatiu, es va optar per no publicar la modificació
de l’ordenança, per tal de recollir en una nova modificació les aportacions del Reial
decret 970/2020, de 10 de novembre. En no haver-se publicat als butlletins oficials,
aquesta modificació no va entrar mai en vigor.
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II.- En aquesta modificació, seguint el criteri adoptat en el plenari del 23 de juliol de
2021, també es vol aprofitar per establir una regulació més acurada de la bicicleta en
l’espai urbà; alhora que donar rellevància a l’aposta de l’Ajuntament d’Olot per l’ús de
la bicicleta, com a mode de transport eficient, no contaminat i saludable.
III.- Els municipis poden exercir competències en matèria de trànsit, d’estacionament
de vehicles i de mobilitat en el termes que els hi reconegui la legislació de l’Estat i de
les Comunitats Autònomes, tal i com assenyalen els articles 25.2.g) de la Llei 7/1985,
de 2 d’abril i 66.3.b) del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril.
En el marc de la legislació estatal, el Reial decret legislatiu 6/2015, de 30 d’octubre, en
el seu article 7, atribueix als municipis les competències d’ordenació i control del trànsit
en les vies urbanes de la seva titularitat. Així mateix, se’ls hi reconeix la potestat de
regulació, mitjançant Ordenança Municipal de Circulació, dels usos de les vies
urbanes, fent compatible l‘equitativa distribució dels aparcaments entre tots els
usuaris, amb la necessària fluïdesa del trànsit rodat i amb l’ús peatonal dels carrers.
L’Ajuntament d’Olot, en ús d’aquestes competències i en sessió plenària de data 28
d’octubre de 2010, va aprovar una Ordenança Municipal de Circulació, que fou
publicada en el BOP de Girona, núm. 11, de 18 de gener de 2011, i posteriorment
modificada per diversos acords del ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessions de 28 de
juny de 2012: targetes discapacitats (BOP, núm. 177, de 13 de setembre de 2012); de
25 de juliol de 2013: zones verdes (BOP, núm. 149, de 5 d’agost de 2013); de 29 de
gener de 2015: zona 15 minuts (BOP, núm. 71, de 14 d’abril de 2015); de 30 d’abril de
2015: camions frigorífics (BOP, núm. 147, de 31 de juliol de 2015); i de 19 de
novembre de 2020: circulació de vehicles en el nucli antic (BOP, núm. 54, de 19 de
març de 2021) .
Aquestes nombroses modificacions justifiquen la necessita d’un text refós, tal i com
s’apuntava en l’acord plenari del 23 de juliol de 2020. La refosa en un únic text de
l’Ordenança de circulació original i de les seves posteriors modificacions respon a una
voluntat de l’Ajuntament d’Olot de respectar els principis de simplicitat, claredat i
transparència que han de regir les actuacions de les administracions públiques
IV.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril, reguladora de les bases del règim local; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del
Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i els articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de
13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres activitats i serveis dels ens locals.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Deixar sense efecte la modificació de l’Ordenança municipal de circulació,
aprovada pel plenari de data 23 de juliol de 2020, en no adequar-se a les previsions
del Reial decret 970/2020, de 10 de novembre.
Segon.- Aprovar inicialment les modificacions de l’Ordenança municipal de circulació,
que a continuació es detallen:
I.- Modificar l’article 48 que queda amb el següent redactat:
1.- Les persones que condueixin una bicicleta tenen la consideració de conductors i,
en conseqüència, els hi és d’aplicació la normativa sectorial de trànsit.
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2.- Els conductors de bicicletes menors de 16 anys han de portar casc de protecció
homologat. És recomanable el seu ús per a la resta de conductors.
3.- Les bicicletes hauran de circular per la calçada i preferentment pels “carril
bici/VMP”, a una velocitat màxima de 30 km/h., excepte en el casos que es descriuen
a continuació:
a).- Les bicicletes podran circular per les voreres quan l'amplada útil lliure d'obstacles i
arbrat sigui superior a 2m, així com per passeigs i altres espais habilitats pels vianants
únicament quan la circulació es desenvolupi per persones adultes que acompanyin
als/les ciclistes menors de 12 anys.
S’entén per amplada útil lliure d’obstacles i arbrat l’espai de la vorera en el que no hi
hagi cap impediment físic que afecti a la circulació. Quan no hi hagi aquesta amplada
útil lliure d’obstacles els ciclistes no podran circular per la vorera i hauran de baixar de
la bicicleta.
a.1) Quan les bicicletes circulin per la vorera no podran superar la velocitat del pas de
vianants respectant en tot moment la prioritat d'utilització dels vianants i conduint de
forma responsable deixant 1m de separació en cas de realitzar avançaments o
creuaments amb vianant o altres bicicletes.
a.2) En el cas de que la vorera tingui una ocupació alta de vianants i no es pugui
garantir una separació de 1m respecte als altres usuaris no es podrà circular amb
bicicleta.
b).- En carrers de plataforma única i en zones de prioritat invertida es permesa la
circulació de les bicicletes amb les següents condicions:
b.1) Quan el trànsit estigui obert poden circular en el sentit del trànsit com a màxim a la
velocitat estipulada o en sentit contrari al trànsit com a màxim a la velocitat dels
vianants, deixant sempre prioritat als vianants i als vehicles que van en el sentit de la
marxa.
b.2) Quan el trànsit estigui restringit poden circular en ambdós sentits a la velocitat
màxima dels vianants deixant-los sempre prioritat.
b.3) En tots els casos la circulació de les bicicletes ha d’adequar-se, especialment pel
que fa a la velocitat, a les condicions que es donin en cada moment a la via, en atenció
a quina sigui la densitat de vianants i sempre tenint com a referència la velocitat del
“pas de persona”. En aquestes cal circular com a mínim 1m respecte a la línia de la
façana i el més a prop possible del centre de la via.
c).- Les bicicletes no podran circular pel nucli antic els dies de mercats i fires ni els dies
en què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració de gent. Als
efectes expressats en aquest article, s’entén que hi ha aglomeració quan no sigui
possible conservar un metre de distància entre la bicicleta i els vianants que hi
circulen, o en circular en línia recta cinc metres de manera continuada.
d).- En els parcs públics les bicicletes circularan pels camins o carril bici/VMP. Les
bicicletes no podran circular per les zones enjardinades ni per la gespa. Aniran a la
velocitat del vianant i, en qualsevol cas, els vianants gaudiran de preferència. Hauran
de prendre especial precaució en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o
d’aglomeració.
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4.- Els conductors de bicicletes tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor:
a. Quan circulin per un “carril bici/VMP”, pas per ciclistes o voral degudament autoritzat
per a l’ús exclusiu de conductors de bicicletes.
b. Quan els conductors de bicicletes circulin en grup, essent considerades com a una
única unitat mòbil.
Els ciclistes hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que creuin un
“carril bici/VMP” pels llocs habilitats.
5.- La circulació en paral·lel de més de dues bicicletes no és permesa. En les vies amb
diverses calçades, circularan pels laterals.
6.- Les bicicletes s’han d’estacionar preferentment als llocs habilitats, deixant en tots
els casos un espai lliure pel pas dels vianants. Resta prohibit lligar-les als arbres,
semàfors, bancs, papereres o qualsevol altre mobiliari urbà o a davant de zones on hi
hagi reserva de càrrega i descàrrega en la calçada en horari dedicat a l’activitat, en
zones d’estacionament per a persones amb diversitat funcional i qualsevol altre zona
d’estacionament prohibit definides per aquesta ordenança.
Els estacionaments de bicicletes i de vehicles VMP situats a la via pública queden
única i exclusivament reservats per estacionar aquests tipus de vehicles.
7.- La bicicleta no podrà estar ocupada per un número de persones superior al que per
construcció pugui transportar. Els conductors/es majors d'edat poden transportar
persones, sempre i quan aquestes s'acomodin en un dispositiu homologat, d'acord
amb les limitacions d'ús i circulin amb cascs homologats.
Les bicicletes poden transportar persones i/o càrrega - animals o mercaderies -,
utilitzant remolcs, semiremolcs, semi bicis o altres elements degudament homologats i
quan la persona conductora sigui major de 16 anys.
II.- Introduir un nou capítol 25 relatiu als vehicle de mobilitat personal amb el següent
redactat:
“CAPÍTOL 25: VEHICLES DE MOBILITAT PERSONAL (VMP)
Article 57.1.- Aquesta ordenança pren com a definició de “vehicle de mobilitat personal” (VMP) la
que es reculli al Reglament general de vehicles; i que, actualment, és la que es
transcriu a continuació:
«Vehicle de mobilitat personal: vehicle d’una o més rodes dotat d’una única plaça i
propulsat exclusivament per motors elèctrics que poden proporcionar al vehicle una
velocitat màxima per disseny compresa entre 6 i 25 km/h. Només poden estar equipats
amb un seient si estan dotats de sistema d’autoequilibratge. S’exclouen d’aquesta
definició els vehicles sense sistema d’autoequilibratge i amb seient, els vehicles
concebuts per a competició, els vehicles per a persones amb mobilitat reduïda i els
vehicles amb una tensió de treball superior a 100 VCC o 240 VAC, així com els
inclosos dins de l’àmbit del Reglament (UE) núm. 168/2013 del Parlament Europeu i
del Consell, de 15 de gener de 2013.»
2.- Els ginys que no sobrepassin la velocitat de 6 km/h tenen la consideració de
joguets.
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Article 58.1.- Les persones que condueixin un VMP tenen la consideració de conductors i, en
conseqüència, els hi és d’aplicació la normativa sectorial de trànsit.
2.- L’edat mínima per circular en VMP per les vies urbanes d’Olot es fixa en 16 anys.
Els menors de 16 anys només podran fer ús de vehicles de mobilitat personal, quan
aquests resultin adequats a la seva edat, alçada i pes, fora de les zones de circulació,
en espais tancats al trànsit, i acompanyats i sota la responsabilitat d'un adult.
Article 59.1.- La conducció de VMP no exigeix autorització administrativa ni assegurança
obligatòria.
2.- Els conductors de VMP han de portar casc de protecció homologat.
3.- El vehicles VMP han de portar llum blanca al davant i llum vermella darrere.
Aquests vehicles en cap cas poden circular de nit o en situacions d’escassa visibilitat si
no disposen d’enllumenat. En circulació nocturna o en situacions d’escassa visibilitat
els conductors de VMP han de portar peces de roba o elements reflectants que
permetin ser vistos per la resta de conductors.
Article 60.1.- Els vehicles VMP només poden circular pels carrers de velocitat màxima limitada a
30 km/h.
2.- En cas d'existir, els VMP han de circular obligatòriament pels “carril bici/VMP”.
3.- En carrers de plataforma única i en zones de prioritat invertida es permesa la
circulació dels VMP amb les següents condicions:
a) Quan el trànsit estigui obert poden circular en el sentit del trànsit com a màxim a la
velocitat estipulada o en sentit contrari al trànsit a la velocitat màxima de la dels
vianants, deixant sempre prioritat als vianants i als vehicles que van en el sentit de la
marxa.
b) Quan el trànsit estigui restringit poden circular en ambdós sentits a la velocitat
màxima dels vianants deixant-los sempre prioritat.
c) En tots els casos la circulació dels VMP ha d’adequar-se, especialment pel que fa a
la velocitat, a les condicions que en donin en cada moment a la via, en atenció a quina
sigui la densitat de vianants i sempre tenint com a referència la velocitat del “pas de
persona”. En aquestes cal circular com a mínim 1m respecte a la línia de la façana i el
més a prop possible del centre del carril.
4.- Els VMP no podran circular pel nucli antic els dies de mercats i fires ni els dies en
què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració de gent. Als
efectes expressats en aquest article, s’entén que hi ha aglomeració quan no sigui
possible conservar un metre de distància entre el vehicle VMP i els vianants que hi
circulen, o en circular en línia recta cinc metres de manera continuada.
5.- En els parcs públics els VMP circularan pels camins o pel carril bici/VMP. Els VPM
no podran circular per les zones enjardinades ni per la gespa. Aniran a la velocitat
normal del vianant i, en qualsevol cas, els vianants gaudiran de preferència. Hauran de
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prendre especial precaució en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o
d’aglomeració.
6.- Els conductors de VMP tenen prioritat de pas respecte als vehicles a motor quan
circulin per un “carril bici/VMP”, per un pas per ciclistes o voral degudament autoritzat
per a l’ús exclusiu de conductors de bicicletes i VMP.
Els conductors de VMP hauran de respectar la preferència de pas dels vianants que
creuin el “carril bici/VMP” pels llocs habilitats.
7.- La circulació en paral·lel de més de dos VMP no és permesa. En les vies amb
diverses calçades, circularan pels laterals.
Article 61.Els VMP han d’estacionar preferentment als llocs habilitats per a l’estacionament de
bicicletes i de vehicles VMP, deixant en tots els casos un espai lliure pel pas dels
vianants. Resta prohibit lligar els vehicles VMP als arbres, semàfors, bancs, papereres
o qualsevol altre mobiliari urbà o a davant de zones on hi hagi reserva de càrrega i
descàrrega en la calçada en horari dedicat a l’activitat, en zones d’estacionament per a
persones amb diversitat funcional i qualsevol altre zona d’estacionament prohibit
definides per aquesta ordenança.
Els estacionaments de bicicletes i de vehicles VMP situats a la via pública queden
única i exclusivament reservats per estacionar aquests tipus de vehicles.
III.- Modificar l’apartat 1 de l’article 63 que queda amb el següent redactat:
“Article 63.1.- En horari restringit, l’accés i la circulació de vehicles de motor i ciclomotors al nucli
antic queda limitat a:
a) Persones residents, tant propietaris com llogaters, empadronades en l’àmbit del
nucli antic.
b) Titulars d’un domicili, d’un garatge o d’un local comercial en l’àmbit del nucli
antic.
c) Llogaters d’un domicili, d’un garatge o d’un local comercial en l’àmbit del nucli
antic.
d) Persones amb mobilitat reduïda que tinguin un certificat de reconeixement de
discapacitat
e) Serveis d’emergència
f) Serveis municipals
g) Taxis
h) Repartidors de farmàcies
i) Excepcionalment, familiars de residents al nucli antic”.
IV.- Modificar el Quadre de sancions de l’Annex 1, en la part que afecta a l’article 48 i
als nous articles de l’Ordenança municipal de circulació, relatiu als vehicle de mobilitat
personal, que quedarà amb el següent redactat:
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48.2

Circular amb una bicicleta sense casc un menor de 16 anys

80 €

LL

48.3

Circular a una velocitat superior als 30 Km/h

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

48.3.a

48.3.a.1

48.3.a.2

48.3.b.1

48.3.b.2

48.3.b.3

48.3.c

48.3.d

48.4
48.5

48.6

48.7
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Circular amb bicicleta per les voreres quan l'amplada útil lliure d'obstacles
i arbrat sigui inferior a 2m. o quan sigui superior a 2m. no acompanyin a
ciclistes menors de 12 anys.
Circular amb bicicleta per la vorera superant la velocitat del pas de
vianants, no respectant la prioritat dels vianants o conduint de forma
irresponsable no deixant 1m de separació en avançaments o creuaments
amb vianant o altres bicicletes.
Circular amb bicicleta per una vorera que tingui una ocupació alta de
vianants i no es pugui garantir una separació de 1m respecte als altres
usuaris.
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de
prioritat invertida, quan el trànsit estigui obert, circular amb bicicleta a
velocitat superior de l’estipulada o, en sentit contrari al trànsit, velocitat
superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants i als vehicles
que van en el sentit de la marxa.
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de
prioritat invertida, quan el trànsit estigui restringit, circular amb bicicleta a
velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants.
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de
prioritat invertida, circular amb bicicleta sense adequar-se, especialment
pel que fa a la velocitat, a les condicions que es donin en cada moment a
la via, en atenció a quina sigui la densitat de vianants i sempre tenint com
a referència la velocitat del “pas de persona”; o circular a menys d’1m
respecte a la línia de la façana.
Circular amb bicicletes pel nucli antic en dies de mercats i fires o en dies
en què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració
de gent.
Circular amb bicicleta fora dels camins o del carril bici/VMP, en els parcs
públics, per zones enjardinades o per la gespa; o anar a velocitat superior
a la dels vianants, no respectar la seva preferència o no prendre
precaucions en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o
d’aglomeració.
Sección 1.01 Circular amb bicicleta i no respectar la preferència de pas dels
vianants que travessin el bici carril
Sección 1.02 Circular més de dues bicicletes en paral·lel o circular per una
calçada no lateral en vies amb diverses calçades.
Sección 1.03 Estacionar una bicicleta de manera que destorbi el pas de
vianants, o fer-ho lligant la bicicleta a arbres, senyals, semàfors, faroles, bancs o
altres elements de mobiliari urbà o davant de zona de càrrega i descàrrega en
horari dedicat a aquesta activitat, o en zones d’estacionament reservades a
persones amb discapacitat o en d’altres zones d’estacionament prohibit definides
en aquesta ordenança; o estacionar un vehicle no autoritzat en una zona
d’estacionament de bicicletes.
Circular amb bicicleta un número de persones superior al que per
construcció pugui transportar; o circular en bicicleta transportant persones
sense utilitzar dispositius homologats i casc; o circular amb bicicleta
transportant persones i/o càrrega, utilitzant remolcs, semiremolcs, semi
bicis o altres elements no homologats o quan la persona conductora sigui
menor de 16 anys.

57.1

Circular amb un vehicle VMP més d’una persona.

80 €

LL

58.2

Circular amb un vehicle VMP essent menor de 16 anys, quan el vehicle no
resulti adequat a la seva edat, alçada i pes, o circuli fora de les zones de
circulació, en espais tancats al trànsit, o no estigui acompanyat d'un adult.

80 €

LL

59.2.

Circular amb un vehicle VMP sense casc homologat.

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

80 €

LL

59.3
60.1
60.2

60.3.a

60.3.b

60.3.c

60.4

60.5

60.6
60.7

61

Circular amb un vehicle VMP que no disposi d’enllumenat (llum blanca al
davant i llum vermella darrere) o circular, de nit o en situacions d’escassa
visibilitat, sense portar peces de roba o elements reflectants.
Circular amb un vehicle VMP per una via no autoritzada (vies de velocitat
superior als 30Km/h)
No circular amb un vehicle VMP pel “carril bici/VMP” en aquelles vies que
en disposin
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de
prioritat invertida, quan el trànsit estigui obert, circular amb VMP a
velocitat superior a l’estipulada o, en sentit contrari al trànsit, a la velocitat
superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants i als vehicles
que van en el sentit de la marxa.
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de
prioritat invertida, quan el trànsit estigui restringit, circular amb VMP a
velocitat superior a la dels vianants o no deixant prioritat als vianants.
En carrers de plataforma única, en zones de vianants i en zones de
prioritat invertida, circular amb VMP sense adequar-se, especialment pel
que fa a la velocitat, a les condicions que es donin en cada moment a la
via, en atenció a quina sigui la densitat de vianants i sempre tenint com a
referència la velocitat del “pas de persona”; o circular a menys d’1m
respecte a la línia de la façana.
Circular amb VMP pel nucli antic en dies de mercats i fires o en dies en
què, en motiu de qualsevol acte o celebració, quan hi hagi aglomeració de
gent.
Circular amb VMP fora dels camins o del carril bici/VMP, en els parcs
públics, per zones enjardinades o per la gespa; o anar a velocitat superior
a la dels vianants, no respectar la seva preferència o no prendre
precaucions en els llocs amb presència de menors, zones de jocs o
d’aglomeració.
Sección 1.04 Circular amb VMP i no respectar la preferència de pas dels
vianants que travessin el bici carril
Sección 1.05 Circular més de dos VMP en paral·lel o circular per una calçada no
lateral en vies amb diverses calçades.
Sección 1.06 Estacionar un vehicle VMP de manera que destorbi el pas de
vianants, o fer-ho lligant el VMP a arbres, senyals, semàfors, faroles, bancs o altres
elements de mobiliari urbà o davant de zona de càrrega i descàrrega en horari
dedicat a aquesta activitat, o en zones d’estacionament reservades a persones
amb discapacitat o en d’altres zones d’estacionament prohibit definides en
aquesta ordenança; o estacionar un vehicle no autoritzat en una zona
d’estacionament de vehicles VMP.

V.- Modificar la denominació de “carril bici” o “bicicarril” per “carril bici/VMP” en tota
l’Ordenança municipal de circulació.
Tercer.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de
modificació de l’Ordenança municipal de circulació, mitjançant la publicació del
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corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la
presentació de reclamacions i suggeriments.
Quart.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
Cinquè.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquestes modificacions de
l’Ordenança municipal de circulació 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 l’ordenança.
Sisè.- La publicació assenyalada en l’acord anterior es realitzarà en un text refós que
integrarà l’Ordenança Municipal de Circulació aprovada pel ple en sessió de 28
d’octubre de 2010 (BOP núm. núm. 11, de 18 de gener de 2011); les posteriorment
modificada per diversos acords del ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessions de 28 de
juny de 2012: targetes discapacitats (BOP, núm. 177, de 13 de setembre de 2012); de
25 de juliol de 2013: zones verdes (BOP, núm. 149, de 5 d’agost de 2013); de 29 de
gener de 2015: zona 15 minuts (BOP, núm. 71, de 14 d’abril de 2015); de 30 d’abril de
2015: camions frigorífics (BOP, núm. 147, de 31 de juliol de 2015); de 19 de novembre
de 2020: circulació de vehicles en el nucli antic (BOP, núm. 54, de 19 de març de
2021) ); i aquesta darrere modificació: vehicles de mobilitat personal.

Presenta la proposta el Sr. Arbós i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Trobem a faltar el tema d’accions de formació, sensibilització i
difusió, perquè hem de veure com fer arribar aquest nou contingut a la ciutadania. Des
d’informació de noves senyals, sancions, noves normes de circulació, etc.
Per altra banda també, s’han de treure els cotxes i camions de la ciutat, promocionant
l’ús de la bicicleta mitjançant ampliació de carrils bici o d’idees transformadores com
l’Olot pedala.
Intervé el Sr. Guix. Havent incorporat aquesta normativa estatal a l’ordenança torna a
ser una aprovació inicial o es tracte d’una aprovació definitiva?
Per altra banda també, en l’article 1 diu: “quan les bicicletes circulin per la vorera no
podran superar la velocitat al pas dels vianants”. Quina és la velocitat del pas de
vianants? Això no és tangible i el fet de circular bicicletes i patinets amb vianants per
les voreres és complicat. Per tant, ho hauríem de limitar-ho al màxim. Sabem que en
alguns barris tenim conflictes per part de gent gran perquè es queixen que els ciclistes
circulen molt de presa per les voreres i aquest és un problema que tenim a la ciutat.
Intervé la Sra. Barnadas. És un tema molt complex, sobretot per aquest fet tangible
que deia el Sr. Guix. Perquè per una persona menor de 16 anys poder distingir si una
vorera és de 2 metres és complicat. Per altra banda tampoc tenim carrils bicis. Ara
mateix tenim una ordenança que regulat tot això amb molt detall, pensat més per una
àrea metropolitana i no com un municipi com Olot. Estem entrant en el desplegament
d’una ordenança que pot estar bé però sense fer la feina prèvia de crear els espais
perquè es pugui fer tota aquesta mobilitat amb bicicleta i amb vehicles de mobilitat
personal. Finalment també, volíem preguntar si hi ha algun motiu tècnic perquè totes
les sancions siguin de 80€?
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Intervé la Secretaria. Torna a ser aprovació inicial, es tornarà a fer exposició pública i
el fet que no hi hagin al·legacions es consideraria aprovada definitivament i caldria fer
la seva publicació integra.
Intervé el Sr. Arbós. No sé el motiu de l’import de les sancions, ho preguntaré i li faré
arribar. En el procés de canviar la mobilitat de la ciutat hi ha tres pilars i un d’ells és la
normativa que és el que estem fent ara. Que ara ens centrem en aquest no vol dir que
deixem de treballar en la resta perquè de fet a finals de tardor ja tindrem un pla de
foment de la bicicleta i la mobilitat sostenible.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3
PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
21.1. - MOCIÓ PER IMPULSAR LA PACIFICACIÓ DELS ENTORNS ESCOLARS A
LA CIUTAT D'OLOT
Núm. de referència : X2021023017
Núm. expedient: SG022021000012

Les escoles són llocs plens de vida, amb un gran volum de persones que s'hi acosten
cada dia, entre alumnes, docents, pares i mares. Per això, els seus entorns han de ser
llocs segurs i saludables, amb espais d'estada i joc i també on hi hagi menys
contaminació. Actualment, però, encara hi ha massa infraccions en els entorns
escolars, sobretot a les entrades i sortides de les escoles: cotxes en doble fila, sobre el
carril bici, afectacions en la circulació dels carrers del voltants, etc., fet que genera
problemes d’inseguretat. Tot i que en alguns casos ja s’ha millorat (el carrer Joaquim
Vayreda, per accedir a l’escola Petit Plançó), encara cal buscar més mesures per
assegurar escoles segures.
Les famílies s’han començat a plantar i estan protagonitzant periòdicament una revolta
ciutadana per assegurar entorns segurs per a les escoles dels seus fills i filles. El
moviment Revolta escolar, que també ha arribat a la nostra ciutat, pretén conscienciar
la població en general, però també mobilitatzar els ajuntaments perquè emprenguin
accions decidides cap a la pacificació dels entorns escolars. Les seves demandes, a
més, tenen l’aval de la comunitat científica i els seus informes, que apunten cap a la
contaminació atmosfèrica i acústica. Així, el doctor Jordi Sunyer, cap del programa de
Salut Infantil de l'Institut de Salut Global de Barcelona (ISGlobal) i catedràtic de
Medicina Preventiva i Salut Pública de la Universitat Pompeu Fabra (UPF), defensa
que una persona que hagi crescut en un ambient més contaminat no aconseguirà el
desenvolupament ideal que hagués pogut tenir si hagués viscut en un lloc amb aire
net. "Quant als seus pulmons i quant al seu cervell, tindrà una disminució que no li
correspondria", afirma el científic. Per a Sunyer, la contaminació situa en "clar
desavantatge" el cervell de les noves generacions. També defensa la causa la Societat
Catalana de Pediatria, que va alertar recentment de la necessitat de mesures per a
millorar la qualitat de l'aire prop dels centres en el seu Posicionament sobre la salut i el
medi ambient de la infància i l'adolescència en temps de covid-19. A part de l'AFFAC,
també s'han involucrat en la revolta la Plataforma per la Qualitat de l’Aire (PQA), la
Federació d’Associacions Veïnals de Barcelona (FAVB), la plataforma Recuperem el
Baix Maresme, Barberà Respira, Prou Trànsit i No és un Vial, és un Carrer, d'Olot.
Perquè una escola protegida és aquella en què s’ha actuat per transformar el seu
entorn, posant al centre la seguretat i el benestar dels nens i nenes a través de
diverses accions:
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● La pacificació del trànsit en l’entorn escolar.
● La millora dels accessos a les escoles.
● L’ampliació de les zones d'estada i del verd, incorporant nou mobiliari urbà: bancs,
jardineres...
Aquestes accions, a més, tindran també una repercussió en la salut emocional dels
alumnes i actuaran de catalitzador per a futures accions en aspectes tan importants
com la sostenibilitat de les mateixes escoles, la convivència amb els veïns i veïnes, la
creació de camins escolars que espuguin fer amb bicicleta i a peu, etc.
Per tot això, demanem els següents acords:
1. Que els serveis tècnics de l’Ajuntament d’Olot redactin un informe per a cada centre
educatiu en què s’expliqui quina és la situació actual i quines són les necessitats i
possibles solucions tècniques per pacificar els entorns educatius, sobretot de primària,
però també de secundària i postobligatoris.
2. Que s’estableixin contactes amb els equips directius dels centres educatius, amb les
AFA’s i amb les AAVV dels barris on estan ubicat els centres, per explicar l’informe i
consensuar possibles modificacions, millores, inversions, actuacions i terminis.
3. Que l’Ajuntament es comprometi a incloure una partida d’inversions anual per a la
pacificació dels entorns escolars, ja sigui a partir de recursos propis o de recursos
provinents dels PUOSC.
Presenta la moció el Sr. Riera i en llegeix els acords.
Intervé la Sra. Alegre. Les nostres ciutats són el reflex d'un món canviant amb una
mobilitat intensa i on ha de ser possible l'aplicació de criteris de sostenibilitat. Aquestes
ciutats s'han d'anar configurant i modificant per oferir espais més amables per als
vianants. Els camins i entorns escolars han de ser un exemple d'aquesta evolució
positiva i sostenible de les nostres ciutats. Tot i que a Olot s'han fet algunes actuacions
i s'ha anat avançant encara queden coses a fer. La moció parla de pacificació del
trànsit i en aquest sentit són moltes les escoles de la nostra ciutat que necessiten
actuacions. Entre elles, a l'Institut Escola a Greda els estudiants i les estudiants han de
caminar per voreres estretes i travessar una rotonda amb trànsit constant i vehicles
pesants, per accedir al centre escolar. També a l'escola Maria Reina amb cotxes en
doble fila en un dels carrers més transitats de la ciutat. A nivell de millora dels
accessos a les escoles poden posar com a exemple la dificultat d'accés al Cor de
Maria. També de nou l'institut escola Greda o l’accés també a l'escola Bisaroques que
en el seu pas pel pont del molí d'en Climent té unes voreres molt estretes.
L'Ajuntament ha de fomentar l'accés a peu, en bici o en patinet a les escoles. Per això,
necessitem accessos sense perill, carrils bicis que arriben fins a la porta de les
escoles, etc. La moció és molt oportuna per tal de demanar a l'Ajuntament de fer un
informe de la situació actual de les escoles i instituts de la ciutat, de proposar millores,
de treballar conjuntament associacions de veïns i famílies amb els equips directius
dels centres d'ensenyament i per a la fi d’incloure una partida anual als pressupostos
del consistori per portar a terme totes aquestes millores.
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Intervé el Sr. Granados. Compartim el contingut de la majoria de reflexions que hi ha
en aquesta moció. Sempre estem al costat de les entitats i dels organismes que s'han
posicionat a favor de pacificar aquests entorns escolars per aconseguir que siguin més
amables i saludables. Ha quedat demostrat per exemple amb els nostres vots a favor
en les darrera moció de pacificació del trànsit de la Plataforma no es un vial, és un
carrer. Fent costat també a l’AMIPA del Pla de Dalt que recentment va fer una acció
reivindicativa. A Olot tenim una unitat mediambiental capdavantera en dissenyar i
pensar espais saludables per les escoles que han rebut encàrrecs d'arreu i de ciutats
molt properes a la nostra. No sabem si han rebut cap encàrrec de la nostra. Com
sempre anem tard. Una ciutat de les nostres dimensions, la majoria d'alumnes haurien
de poder anar des de casa fins a les escoles a peu. Estem a favor dels tres acords que
demana a la moció. Però les actuacions que es demanen en aquesta moció seria tan
sols la punta d'un iceberg entès com una petita necessitat que no el podem veure
aïllada. S'ha d'emmarcar en un pla d'actuació més gran. Qualsevol actuació que pensi
a pacificar aquests entorns tindrà repercussió en la mobilitat de tot Olot. No es pot
pensar en una part, sense mirar aquest tot. I en aquest mirar el tot, l'equip de govern
encara no hi és.
Intervé el Sr. Arbós. Compartim el caràcter del que diu la moció i els seus acords,
perquè valida moltes de les accions que ja fa molt de temps que anem fent des de
l'Ajuntament i la ciutat. Com per exemple el carrer Macarnau, l'entorn del carrer
Joaquim Vayreda, l’entorn de l’escola Malagrida. Fa poques setmanes ens vam reunir
amb la AFA d’un centre educatiu i la seva direcció per aconseguir pacificar l’entorn del
centre. Així doncs, estem encaminats en la mateixa direcció i tenim els mateixos
objectius posats al davant. Sí, és cert que són inversions difícils de dur a nivell
econòmic i per tant hem de treballar molt amb aquests conceptes com l’urbanisme
tàctic per aconseguir anar-ho classificant de mica en mica. Sobretot, potenciar aquest
anar a peu.
Intervé el Sr. Riera. Mes enllà de temes de mobilitat grans, tenim petits temes a nivell
de mobilitat i d'entorn segurs que són una necessitat. El fet també que des de
l’Ajuntament s’estiguin fent actuacions manifesta per una banda una necessitat i l'altra
també demostra que hi ha una mancança. Cal consolidar aquests beneficis que
s’estan produint per tots els centres. Ara no hi són en tots i s’ha de fer en celeritat
perquè la situació és insuficient. A nivell de mobilitat la pacificació i el replantejament
del planejament de la ciutat és molt important amb els nous canvis que estant venint.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
22.1.- PRECS I PREGUNTES
VISITES VEÏNALS ALS BARRIS
Intervé la Sra. Roca. L’equip de govern està fent unes visites institucionals als barri per
conèixer les problemàtiques i preocupacions dels veïns. Hi hauria la possibilitat de
tenir un recull de les demandes que sorgeixin d’aquestes trobades?
Intervé el Sr. Alcalde. Són visites que hem anat realitzant per recuperar el contacte
veïnal després d’un any de pandèmia on no es podien fer, però no realitzem cap
informe.
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PLE CONSELL DELS INFANTS
Intervé la Sra. Roca. El vídeo del Ple dels infants penjat a la web s’acaba de manera
exabrupte i no hi ha la part final de l'acomiadament dels nens. Es podia ratificar?
Intervé el Sr. Alcalde. Revisarem aquest vídeo per veure si és millorable la seva edició.
PLACA EN MEMÒRIA CISQUET
Intervé el Sr. Riera. Estant a punt de celebrar-se actes de l’any Cisquet i la placa
instal·lada no fa gaire temps està deteriorada. Valdria la pena arranjar-la i recuperar
aquest petit espai de memòria històrica de la nostra ciutat.
Intervé el Sr. Alcalde. És una llàstima que s’hagi fet malbé en tant poc temps. Hi estem
a sobre i ja s’ha encarregat a l’empresa que ho va instal·lar que ho repari i estigui en
bones condicions.
ESPAI FLORS HIDROELÈCTRICA
Intervé el Sr. Guix. Hi ha un espai on es van posar unes estanteries verticals per
plantes que està molt degradat a l’edifici de la Hidroelèctrica, entre el c. Josep Ayats i
c. Closells. Caldria ressembrar aquest espai.
Intervé el Sr. Alcalde. Mirarem si li podem donar una imatge més maca. Es tracte
d’una iniciativa que no hem realitzat en d’altres llocs perquè el cost de manteniment és
important.
ARRANJAMENT FIRALET PETIT
Intervé el Sr. Guix. Al Firalet petit s’ha canviat en algun tram el paviment que no és
l’original. Perquè s’ha fet, és provisional?
Intervé el Sr. Güell. Amb les pluges el sauló que hi havia en aquestes zones se
l’emportava l’aigua i anava a les zones pavimentades. Aleshores s’ha considerat
oportú acabar de pavimentar totes aquestes zones vist que aquest paviment de sauló
no acabava de funcionar.
REHABILITAR FONT I ESCULTURA PLAÇA MALAGRIDA
Intervé el Sr. Guix. La font i l’escultura de la plaça Malagrida al passeig de Barcelona
està molt degradada. S’hauria de rehabilitar.
Intervé el Sr. Alcalde. Mirarem com podem millorar la font i aquest espai en general
PANELLS VELOCITAT 30
Intervé el Sr. Guix. Com a ciutat educadora no veiem bé que sota els cartells
indicadors que informen de la velocitat que s’han instal·lats recentment a la ciutat, posi
també l’import de la sanció que teòricament ens podrien posar.
Intervé el Sr. Arbós. La limitació de velocitat és una normativa que surt del Real Decret
Llei del govern espanyol.
TALLS CARRETERA DE BESALÚ A SERINYÀ
Intervé el Sr. Guix. Aquests darrers dies degut a treballs d’asfaltatges de la carretera
de Besalú a Serinyà molta gent de comarques veïnes que venen a Olot o garrotxins
que van a Girona s’han trobat parats a la carretera gairebé una hora. Manifestem
novament que estem en contra d’aquesta carretera que des del Departament de
Política Territorial i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya s’ha projectat
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instal·lant fins a tres rotondes en aquest tram, en comptes de fer tota una trama
d’autovia. Demanem que els ciutadans d’aquesta comarca tinguin la informació per
part de les administracions de quan es realitzaran aquests talls importants per
arranjament d’aquest tram de carretera, com es va fer quan s’estava treballant als
túnels de Bracons. Sinó és possible donar aquesta informació que aquestes obres es
realitzin als vespres o en dies no laborables. D’aquesta manera no afecti per exemple
als transports escolars, ni impliqui arribar tard a la feina.
Intervé el Sr. Alcalde. Ens posarem en contacte amb el Departament de Territori que
és el responsable d'aquesta obra per saber el termini per acabar-les. I també per veure
si ens poden avisar de quan hi haurà un tall per poder donar una millor informació a la
ciutadania.
URBANITZACIÓ CARRER ROSER, MACARNAU I PINTOR DOMENGE
Intervé la Sra. Barnadas. A la Junta de Govern Local del 28 d'abril s'explica que hi ha
un encàrrec d'urbanització i de reurbanització del carrer del Roser, Macarnau i Pintor
Domenge. Els cost de 600.000€ estan dins del pressupost del FEDER o són a part del
cost de l'obra de l'espai Cràter?
Intervé el Sr. Güell. S’han de diferenciar dues actuacions. Per una part, l’adequació
del carrer Roser per estar a l’entorn de l’Espai Cràter que va a càrrec del pressupost
municipal. I per altra banda, una actuació que venia determinada per el propi POUM
on es preveia la desviació del c. Macaranau i el seu enllaç amb l'avinguda del Morrot
que en aquest cas comptem amb el suport de la Diputació de Girona pel seu
finançament.
AGENDA 21
Intervé la Sra. Barnadas. L’any d’acabament del projecte Agendes 21 és el 2021.
Aquests han estat unes grans eines de diagnosi de la ciutat de les comarques
gironines. Donat que la Garrotxa inicia un nou procés de construcció comarcal i
justament coincideix amb l'acabament de les Agendes 21. Tenen previst retre comptes
sobre aquestes 208 propostes que conté l'Agenda 21 de la ciutat d’Olot?
Intervé el Sr. Arbós. Quan iniciem el nou pla revisem com s’ha anat executant tot.

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

