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ACTA NÚM.8 

EL DIA 22 DE JULIOL DE 2021. 
1A CONVOCATÒRIA 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 22 de juliol 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 
TELEMÀTIC 

 
Núm. de referència : X2021034064     
Núm. expedient: SG012021000049 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
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. 
 
La darrera disposició publicada vigent fins el 22 de juliol és la  Resolució 
SLT/2147/2021, de 8 de juliol per la qual es prorroguen i es modifiquen les mesures en 
matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de 
COVID-19 al territori de Catalunya que en el seu article 5è disposa: 

Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 
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Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es 
permeten sempre que no se superi el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de 
convivents. 

Pel fet que aquesta modificació que podia afectar drets fonamentals, requeria la 
ratificació judicial del Tribunal Superior de Justícia 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. 
 
Aquest Tribunal afirma que la Generalitat ha acreditat la legalitat, la necessitat, la 
idoneïtat i la proporcionalitat d’aquestes mesures. 
 
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 permet les sessions 
telemàtiques i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. 
 
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 22 de juliol  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 17 de juny de 2021. 
 

 
3. - DESPATX OFICIAL 

 
 
El Sr. Alcalde dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de juliol. 

La sessió se celebra un mes més de forma telemàtica, seguint amb el format, iniciat 

des de fa més d’un any, com a mesura de prevenció davant la COVID.  

 

En primer lloc, el Sr. Alcalde demana no baixar la guàrdia en les mesures de la 

COVID. Informa que dues persones segueixen ingressades a l’Hospital d’Olot i 

Comarcal de la Garrotxa, que també té 8 professionals positius o en aïllament. Per 

aquest motiu, insisteix en la prudència i en la necessitat d’incrementar el número de 

persones vacunades per continuar avançant en la tan necessària -afegeix- immunitat 

de grup de la comunitat davant la pandèmia. Al mateix temps, proposa un agraïment a 

tots els professionals que continuen fent front a la COVID.  

 

En el capítol de felicitacions, el Sr. Alcalde subratlla el bon resultats obtinguts pels 

alumnes d’Olot i la Garrotxa a les proves de la selectivitat. Recorda l’acte de 

reconeixement que va tenir lloc la setmana passada al Saló de Sessions a dos dels 
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alumnes dels 4 centres d’Olot que imparteixen batxillerat. Posa de relleu l’esforç de 

tots els estudiants durant aquest curs, que ha vingut marcat per la COVID, i la feina 

feta pels directors, professors dels centres, així com les AMIPES, famílies i tota la 

comunitat educativa.  

 

En l’àmbit esportiu, el Sr. Alcalde felicita al Club Natació Olot. En concret, al primer 

equip de waterpolo que ha aconseguit pujar a la categoria de 1a Divisió Catalana. 

Després d’una magnífica temporada, l’equip entrenat per Jan Ibern ha superat l’AE 

Santa Eulàlia, aconseguint l’ascens de categoria. Per aquest motiu, l’Alcalde anuncia 

una recepció que l’Ajuntament d’Olot farà al Club Natació Olot el proper dimarts 27 de 

juliol al  vespre. 

 

Encara en èxits esportius, El Sr. Alcalde destaca el fet que un olotí hagi arribat al 

número 1 del món del rànquing de la Unió Ciclista internacional en la categoria Elit de 

Biketrial. És en Martí Vayreda que, amb només 18 anys, encapçali el rànquing després 

de quedar campió de la Copa França i la Copa Catalana, subcampió d’Espanya en la 

seva primera temporada a l’elit i ara es prepari per a les competicions internacionals.  

 

El Sr. Alcalde també proposa al plenari fer arribar un agraïment al fins al moment 

jugador de la Unió Esportiva Olot, Héctor Simon. Simon ha penjat les botes després de 

30 anys damunt dels terrenys de joc i des de l’estiu del 2014 a les files de la Unió 

Esportiva Olot on ha estat un jugador clau (és el que ha jugat més partits amb l’Olot a 

Segona B) pel seu compromís i l’esperit de superació. També li desitja molta sort en la 

propera etapa com a entrenador del Peralada.  

 

A continuació, el Sr. Alcalde proposa a la Corporació fer arribar el condol als familiars 

del Sr. Joaquim Escarrà Masmitjà, regidor d’aquest Ajuntament entre els anys 1979 a 

1983. 

 

També expressa el condol per la mort del Sr. Ramon Basiana, històric president de la 

Federació Catalana de Patinatge amb qui havíem tingut la sort de compartir molts èxits 

del Club Patinatge Artístic. Malauradament, va morir aquest passat 11 de juliol a la Vall 

d’en Bas.  

 

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. 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 17 de juny. 

- de particulars: 6 

- d’entitats:  7 

 

Seguidament, el Sr. Alcalde dona compte de les ENTREVISTES amb diferents càrrecs 

de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer Ple ordinari, del passat 

17 de juny: 
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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. 

 

- El dimecres 14 de juliol va participar, per via telemàtica, a la reunió convocada 

per la Generalitat de Catalunya sobre “com afrontar l’actual onada de la 

COVID”. 

 

- El dimarts 20 de juliol es va reunir amb els responsables del Departament de 

Salut per avançar en el projecte de construcció del nou CAP de Sant Miquel. 

 
- El dimecres 21 de juliol va presidir la Junta Local de Seguretat que va tenir lloc 

al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot. 

 

 

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

mateix període:   

 

- El divendres 18 de juny va prendre part de la roda de premsa de presentació de 

l’exposició “Dibuix i desdibuix” de la Tate Lucena que es va inaugurar al Museu. 

A continuació, al Campus Garrotxa va saludar als representants de PIMEC que 

van organitzar una visita a la Garrotxa per a conèixer les experiències en 

matèria de sostenibilitat a la comarca. Al migdia va assistir a la Junta General 

del Consorci SIGMA que es va fer de manera telemàtica. Al vespre, amb el 

regidor Jordi Güell, va assistir al concert de final de curs que va organitzar al 

Parc Nou l’Escola Municipal de Música.   

 

- El dissabte 19 de juny, amb el regidor Aniol Sellabona, va participar d’una de 

les sessions del 35è Festival de Patinatge organitzat pel Club Patinatge Artístic 

Olot. A continuació, es va traslladar a la plaça Major per donar el tret de sortida 

al Shopping Nit de l’Associació de Comerciants acompanyat del regidor Estanis 

Vayreda i la regidora Gemma Canalias. A la nit, va assistir al concert que Clara 

Peya i Vic Moliner van oferir a la plaça de braus coincidint amb el Dia 

Internacional de la Música.  

 
- El diumenge 20 de juny -acompanyat dels regidors Estanis Vayreda, Aniol 

Sellabona i Gemma Pujolar- va donar suport al Club Hoquei Olot que va jugar 

contra el Congrés la final del play-off d’ascens a l’OK Lliga Plata.  

 
- El dilluns 21 de juny va presentar l’oferta cultural de la ciutat del proper 

trimestre.  Al matí, a Can Trincheria, es va fer la presentació als mitjans i al 

vespre a les fonts de Sant Roc, l’acte públic de la programació cultural d’estiu 

d’Olot. També va assistir a la Junta Directiva d'INNOVACC. 

 
- El dimarts 22 de juny va presidir el Patronat de la Fundació Antic Hospital Sant 

Jaume.  
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- El dimecres 23 de juny va participar dels actes d’arribada de la Flama del 

Canigó a la ciutat. L’acte, que va donar inici a la revetlla de Sant Joan, va tenir 

lloc a l’Hospici. 

 

- El divendres 25 de juny va assistir a l’acte d’inauguració de la Biblioteca 

Municipal de Sant Joan les Fonts a l’Estada Juvinyà. 

 

- El dissabte 26 de juny va assistir al concert de Sopa de Cabra a Les Planes 

d’Hostoles dins del festival Planestiueja’t. 

 
- El diumenge 27 de juny va fer entrega dels trofeus als guanyadors/es de la 

travessia Tossols Bassil que va organitzar el Club Natació Olot. 

 
- El dilluns 28 de juny es va reunir amb Jordi Rovira que fins fa uns dies, i durant 

10 anys, ha estat el president de l’Associació de Comerciants d’Olot. A la 

reunió, també hi va assistir el regidor de Promoció de la ciutat, Estanis 

Vayreda. Posteriorment va prendre part del Patronat de la Fundació Kreas. A la 

tarda va assistir al Comitè Executiu de l’ACM.  

 
- El dimarts 29 de juny va participar al Consell de Direcció del CASG que va tenir 

lloc de forma telemàtica i, posteriorment, i també per via telemàtica, a la reunió 

del Gabinet Territorial de Coordinació d'Emergències per la Covid-19 a les 

comarques gironines, convocada per la Generalitat de Catalunya. 

 
- El dijous 1 de juliol a la tarda, va presidir l’acte de reconeixement al Club 

Hoquei Olot que es va proclamar campió de la lliga Nacional Catalana i, com a 

tal, s’ha convertit en equip de l'OK Lliga Plata per primera vegada en la seva 

història. Durant l’acte que també es va fer un reconeixement a l’equip infantil 

del Club que es va proclamar campió de Catalunya i finalista d'Espanya. 

 
- El divendres 2 de juliol va participar a la roda de premsa de presentació de 

l’exposició de fotografies de Mayte Vieta a la Sala Oberta del Museu i 

“Sincronies 1. La supèrbia. Els pecats capitals” al Museu dels Sants. Les dues 

exposicions són resultat del conveni de col·laboració amb la Fundació Vila 

Casas. A la tarda va assistir a la performance de l’artista Tate Lucena que va 

tenir  lloc a la Sala Oberta 2. A continuació, es va desplaçar a Can Vayreda per 

assistir a la xerrada i posterior al concert del festival Música als Masos.  

 
- El dissabte 3 de juliol al Museu dels Sants va inaugurar l’exposició “Sincronies 

1. La supèrbia. Els pecats capitals”. Al vespre va assistir al concert de música 

clàssica de la programació del Festival Música als Masos que va tenir lloc al 

Mas el Solà.  

 
- El diumenge 4 de juliol a la tarda, va presenciar l’obra de teatre Lectura 

dramatitzada de testament que es va representar als Catòlics. A continuació es 

va desplaçar al Mas el Solà per gaudir del concert de tancava el Festival de 

Música als Masos. 
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- El dimarts 6 va participar, per via telemàtica, a la reunió del Gabinet Territorial 

de Coordinació d'Emergències per la Covid-19 a les comarques gironines, 

convocada per la Generalitat de Catalunya. 

 
- El dijous 8 de juliol va assistir a l’acte de presentació del llibre de Joan Vila 

“Economia en el canvi climàtic” a la Sala El Torín.  

 
- El divendres 9 de juliol, amb les regidores Mariona Camps i Adriana Francès, 

va presidir l’acte de presa de possessió dels nous agents de la Policia 

Municipal. A continuació, va prendre part del Patronat de la Fundació de la 

Caritat. Al migdia, es va reunir una representació del sindicat CCOO.  

 
- El dissabte 10 de juliol va saludar els organitzadors del Sant Rock festival que 

va tenir lloc a les fonts de Sant Roc. Tot seguit, es va dirigir al pavelló firal que 

el cap de setmana va acollir el Campionat de Dards de Catalunya.  

Al vespre, a Mas Ventós, va assistir a un dels concerts del festival de Música 

als Masos. A continuació, va participar de l’homenatge a Pau Castanyer. 

L’Agrupació Sardanista d’Olot va organitzar al Firal un acte de reconeixement a 

Castanyer com a tret de del 58è Aplec de la Sardana. Finalment, va saludar els 

participants al sopar organitzat per l’AV del barri de les Fonts amb motiu de la 

festivitat de Sant Cristòfol.  

 

- El diumenge 11 de juliol, va participar del 58è Aplec de la Sardana que 

l’Agrupació Sardanista Olot va organitzar al Parc Nou.  

 

- El dilluns 12 de juliol va mantenir una reunió amb l’AAVV Morrot.  

 
- El dimarts 13 de juliol va participar, per via telemàtica, a la reunió del Gabinet 

Territorial de Coordinació d'Emergències per la Covid-19 a les comarques 

gironines, convocada per la Generalitat de Catalunya. Tot seguit, i també en 

format virtual, va prendre part de la reunió de la comissió de seguiment del 

festival Sismògraf.  

 
- El dimecres 14 de juliol va assistir a l’acte d’inauguració de les obres de 

reforma del Gros Mercat.  

 
- El dijous 15 de juliol va assistir a l’acte d’entrega de la Federació Catalana de 

Futbol d’un desfibril·lador al Club de Futbol Sant Pere Màrtir. Junt amb el 

president de la FCF, Joan Soteras, es va fer el lliurament del primer DEA de la 

campanya ‘Tots som un batec’ a un club de la Garrotxa. 

A la tarda, al Saló de Sessions, va tenir lloc l’acte de reconeixement als 

alumnes amb les dues millors notes d'accés a la Universitat de cada institut de 

la ciutat.  

 

- El divendres 16 de juliol va mantenir una reunió telemàtica amb els 

responsables de la Fundació Impulsa. A continuació, va assistir a l’Església del 

Carme a la missa per la festivitat de Santa Carme.  
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- El dimarts 20 de juliol va presidir el Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de 

la Garrotxa.   

 
 
Intervé el Sr. Riera. Sumar-nos a les felicitacions del Sr. Alcalde. Constatar que aquest 
és el primer ple en el qual no tenim el concepte de presos polítics. Però no podem 
obviar que tenim en el nostre país més de 3.000 persones represaliades i exiliades. 
Per altra banda, ens felicitem també que a partir de la setmana passada el 
Departament d’Interior ja no participarà en les denúncies a manifestants. A nivell 
d’Olot, ens alegrem de tenir en aquí al Sr. Alcalde després de patir un accident. I la 
nostra abraçada fraternal cap a la Tam. El passat any va perdre la seva mare Arlet 
Manà, i aquesta setmana va perdre seu pare, Xavier Bartolomé. Entre tots i totes 
intentarem fer més suportable aquest buit. També una abraçada per la Laura, una noia 
d’Arbúcies que després de lluitar quatre anys contra un càncer ha mort en una edat 
molt jove. 
 
Intervé el Sra. Barnadas. Sumar-nos també a les felicitacions de l’Alcalde. Alegrar-nos 
també de tenir-lo avui a l’Ajuntament. Per altra banda, fer un parell de mencions a la 
Covid perquè aquesta onada afecta a molta gent jove i per tant fer una crida a la 
prevenció i precaució. Finalment, veient el mapa de previsió de risc d’incendis, on la 
Garrotxa està en grau 2, fer una crida a tots als garrotxins i garrotxines a tenir la 
màxima prevenció quan accedeixin als nostres boscos. 
 
 

4. - DECRETS 
 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2021LDEC002316 al 2021LDEC002794. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden explicar el decret que diu alliberar del contret de la 
partida prestació de serveis CNO del pressupost 2021? 
 
Respon la Sra. Torras. Es va fer una previsió per a la prestació de serveis del Club 
Natació Olot a les escoles per un import de 24.450€. La despesa final ha estat de 
21.096,30€ i per això s’alliberen 3.353,70€ 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden aclarir el decret que denega l’oferta de l’entrega i 
dació en pagament d’un terreny situat a Batet, a la zona de la vila de 770m2 a 
l’Ajuntament d’Olot? 
 
Respon el Sr. Alcalde. Ho buscarem i els hi aclarirem. 
 
 
Intervé la Sra. Alegre. Ens poden aclarir els decrets 2021LDEC002464, 
2021LDEC002465, 2021LDEC002466 i 2021LDEC002467 d’adjudicació del servei de 
representació i defensa Judicial? 
 
Respon el Sr. Güell. El primer decret, es contracta per desestimació d’un recurs de 
reposició sobre una devolució d’ingressos indeguts en concepte d’IBI d’un projecte de 
reparcel·lació. Es va desestimar que no hi havia rebaixa d'IBI i la propietat considera 
que hi ha d’haver aquesta rebaixa. Per tant, serà el contenciós  administratiu de Girona 
qui haurà de resoldre. 
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El següent, és perquè la Junta de Govern Local de 14 de gener de 2021 va desestimar 
un recurs de reposició contra un acord del 15 d’octubre de 2020 per un tema de 
responsabilitat patrimonial formulada per un ciutadà d'Olot, per uns perjudicis que van 
causar a la seva propietat per una actuació municipal.  
Finalment, tenim la contractació també de la defensa jurídica per desestimar un recurs 
presentat contra un acord de la Junta de Govern Local, de 14 de gener de 2021, de 
reclamació de responsabilitat patrimonial. 
 
 
Intervé la Sra. Alegre. Ens poden aclarir el decret per contractar un aux. Administratiu 
per obra o servei campanya pacificació del trànsit al nucli antic d’Olot? A càrrec de 
quina pressupostària anirà? 
 
Respon el Sr. Arbós. Es tracte d’una contractació d'una persona amb un contracte de 
tres mesos per donar suport a la campanya que estan duent a terme d'actualització de 
la base de dades i comandaments del nucli antic en el marc de la pacificació que 
estem tirant endavant. La partida assignada és la de l’OAC. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens poden aclarir el decret per contractar tallers de suport 
lingüístic, per tal d'oferir activitats de suport lingüístic i reforç de l'aprenentatge de la 
llengua catalana per alumnat de les aules d'acollida dels centres educatius? Si són de 
cara a l’estiu i qui se’n farà càrrec i la partida pressupostària que l’assumirà? 
 
Respon la Sra. Camps. Són els tallers d'estudi assistit. Durant l’hivern els realitza 
Rocatomba i a l’estiu se’n encarreguen dues empreses: Creu Roja i Nuria Social. 
En tot cas, li aclariré més endavant si es tracte dels contractes d’estiu o hivern perquè 
en aquests moment no ho sé. 
 
 
Intervé el Sr. Granados. De quin estudi es tracte el decret d’adjudicar servei per a 
l'elaboració d'un estudi de recuperació de la memòria històrica de Batet de la serra? 
Qui se’n farà càrrec i saber si se’n farà un de semblant pel nucli antic d’Olot? 
 
 

Respon la Sra. Torras. És un estudi per fer l’elaboració de recuperació de la memòria 
històrica de Batet de la Serra per un import de 2.420€, IVA inclòs.  Finalment, segons 
la factura presentada el cost de l'estudi són 2.000€. En aquest cas la disposició 
d'aquesta despesa va ser menor i es van alliberar aquests 420€. No li puc contestar si 
aquests estudis es continuaran fent al nucli antic d’Olot perquè ho desconec. 
 
 

5. - JUNTA DE GOVERN 
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien explicar l'adjudicació del subministrament de material 
d'il·luminació per la millora de l'enllumenat del Firalet? 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Fa referència a unes tasques de substitució d’alguns dels 
punts d’il·luminació per uns de nous que ens han de permetre millorar la il·luminació 
d'aquesta zona. La resta els anirem  substituint de forma progressiva a mesura que 
vagin fallant o acabin la seva vida útil. 
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Intervé la Sra. Roca. Ens podrien explicar la  memòria valorada d'implementació 
provisional d’una àrea d'aparcaments d'ús públic adjacents a l'avinguda del Morrot? 
 
Intervé el Sr. Alcalde.  Durant les obres d'urbanització del carrer Macarnau quedarà 
afectat l'aparcament del costat del cementiri i habilitarem un aparcament al costat de 
l’Escola bressol del Morrot, perquè els marxants del mercat del dilluns puguin aparcar-
hi els seus vehicles. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien donar més detalls de la revisió preu de la 
concessió del servei de transport públic urbà de la ciutat d’Olot, aprovada a la Junta de 
Govern del 10 de juny? 
 
Intervé la Sra. Torras. El mes d’octubre fem una previsió en el pressupost. Una vegada 
tancat l’any i revisat es fa la regularització. En aquest cas correspon a la regularització 
de l’any 2020, segons informe de l’Àrea d’Infraestructura. No es tracte de cap 
modificació de preus de bitllets que continuen igual. 
 
 
Intervé el Sr. Granados. Quina previsió es té per les obres d’adequació de l’ala oest, 
de la planta 2a, de l’edifici hospici, per a oficines de l’àrea d’educació i cultura d’Olot, 
aprovades a la Junta de Govern del 8 de juliol? 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Habilitem tots els espais per unir els treballadors de l'àrea 
d’Educació i  Cultura que estaven repartits entre l'edifici de l'avinguda Sant Joan les 
Abadesses i l'edifici de Can Trincheria. En aquesta Junta de Govern s’aprova el 
projecte per poder-lo portar a contractació i poder iniciar aquestes obres tan aviat com 
sigui possible. 
 

 
6.1. - INFORME DE MOROSITAT DEL 2n TRIMESTRE DE 2021 

 
Núm. de referència : X2021033284     
Núm. expedient: TR032021000003 

 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’informe de morositat, que ara es transcriu, emès per la 
Tresorera d’aquest Ajuntament, 
 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME 
PER PART DE L’AJUNTAMENT D’OLOT I DINAMIG, DURANT EL SEGON 
TRIMESTRE DE 2021. 
 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les 
operacions comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, 
determina que els tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions 
locals, elaboraran trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis 
previstos en aquesta Llei per al pagament de les obligacions de cada entitat local, que 
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inclourà necessàriament el número i la quantia global de les obligacions pendents en 
les que s’estigui  incomplint aquest termini determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des 
de la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el 
termini de pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació 
o verificació dels béns o serveis ...” 
 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del 
període mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les 
condicions i el procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, 
previstos en la Llei Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i 
sostenibilitat financera, 
 
En concret, l’article 5 d’aquest RD 635/2015, modificat pel Reial Decret 1040/2017 de 
22 de desembre, en establir el càlcul del període mig de pagament, esmenta que 
s’entendrà per nombre de dies de pagament, els dies naturals transcorreguts des de la 
data d’aprovació dels documents que acreditin la conformitat dels béns lliurats o 
serveis prestats fins a la data del pagament material per part de l’administració.  
 
Aquest informe és referit al segon trimestre natural de 2021, i detalla el volum total 
de pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el 
volum total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també 
entre els que es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total 
de documents que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen 
l’obligació comptable reconeguda. 

 
En resum: 

 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 29.51 28.40 28.18 33.24 29.81 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 22.37 20.67 17.18 25.03 20.45 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 2.216.473,55 2.741.296,60 3.374.990,08 4.012.198,89 3.941.620,08 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 17.96 18.30 14.39 16.31 19.51 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 344.570,05 887.307,23 2.299.699,31 1.025.852,48 1.287.800,68 

      

 

 
DINAMIG 

 2T 2020 3T 2020 4T 2020 1T 2021 2T 2021 

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de registre factura 24.36 30.41 25.07 33.10 27.58 

Termini de pagament des de la data conformitat factura 17.48 
 

19.77 17.29 27.31 18.52 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 12.616,56 40.382,79 123.677,07 150.155,63 46.015,14 

PENDENTS      
termini mig pendent a la fi del trimestre (des de reg.fra.) 28.51 12.10 16.77 15.04 7.37 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 10.000,12 23.174,88 124.070,62 7.944,11 26.633073 
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S’emet aquest informe, en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 
de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual 
s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Sens perjudici de la seva tramesa a la Junta de govern Local o la seva presentació al 
Ple de l’Ajuntament, aquest informe s’haurà de trametre, en tot cas, als òrgans del 
Ministeri d’Economia i Hisenda, en la forma establerta legalment.”  
 

 

 

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

 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 
 

6.2. - DONAR COMPTE DE L'APLICACIÓ DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 
EXTRAORDINARI "COVID 19" (20/21) PEL QUE FA AL 1R.SEMESTRE 2021 

 
Núm. de referència : X2021033348     
Núm. expedient: CPG52021000011 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de l’aplicació del fons de contingència extraordinari “COVID 
19” (20/21) pel que fa al primer semestre de 2021, segons detall: 
 

 

      

DESPESA CORRENT    

     

Costos de personal substitucions Escoles i altres 75.000,00   

Servei vigilància "OAC" (matins i tardes) (33.920,14 + 15.690,09) 37.110,23   

Prevenció de riscos personal Ajuntament 25.000,00   

Prevenció de riscos equipaments municipals 4.206,77   

Neteges extraord. edificis i equip. Municipals (1r. Trimestre) 55.511,79   

Neteges extraord. edificis i equip. Municipals (2n. Trimestre) 46.872,38   

Prestacions serveis "Covid 19". Àpats i pensions 150.000,00   

Complement hores extraord. Policia Municipal. Eleccions 14F. Covid 19 2.560,33   

Prestació serveis i control "Corpus" (faràndula a la Pl. Major) 3.605,80   

Desdoblement sessions formatives escacs per les escoles 5.150,00   

Educador social. Discriminació i treball als barris. 13.614,88   

Bisbat Girona. Obertura "Casal Marià" campanya vacunació "Covid19" 2.000,00   

Estiu Riu. Neteges de posta en marxa de les diferents seus 18.392,61   

Piscina municipal. Control d'accés i vigilància 15.000,00   

Ajuts 1000 i 3000. Resolucions pendents 4.000,00   

Convocatòria ajuts "GARROTXA APPROP" 150.000,00   

Convocatòria ajuts sector turístic 42.000,00   

Convocatòria ajuts marxants 7.000,00   

Convocatòria ajuts taxistes 12.000,00   
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Convocatòria ajuts agències de viatges (conveni entitats) 10.000,00   

  679.024,79   

     

INDEMNITZACIONS (NORMATIVA DE L'ESTAT D'ALARMA)    

     

Zones blaves i aparcament Firalet 76.800,00   

Transport públic urbà/Subvenció Estat transport públic 23.243,04   

  100.043,04   

     

TOTAL 779.067,83   

 
 
Intervé la Sra. Torras. Segons. Els fons es va constituir amb una dotació inicial de 
867.000€ i en aquests moments n’hem aplicat 779.000€.  A favor nostre hem rebut  
una subvenció del Ministeri per fer front a la indemnització del transport públic per un 
import de 38.000€.  I una altra de la Generalitat per un import de  33.000€ per 
compensar les pèrdues per la reducció de aforaments de cultura. La convocatòria dels 
ajuts per a les agències de viatges que hi vam destinar 10.000€, finalment s’han 
finançat amb una part de l'aportació del Consorci Dinàmig. És per això que actualment 
el saldo disponible és encara de169.000€. 
 
Intervé la Sra. Roca. Voldríem demanar la temporalitat de la contractació d'una 
educadora social de barris? I constatar que seguim la tendència de l’any 2020 pel que 
fa la partida “d’àpats i pensions” ja que portem acumulats amb el que portem d’any 
150.000€. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Efectivament portem la mateixa tendència que l’any anterior 
perquè no volem que ningú dormi al carrer. També ens preocupen aquest números. 
Pel que fa la partida “educador social. discriminació i treball als barris” per import de de 
13.000€ correspon a la contractació d’un educador que treballarà durant els mesos 
d’estiu als barris de Pequin, Bonavista i Sant Roc.  
 
Intervé la Sra. Muñoz. Es tracte d’una contractació durant els mesos d'estiu  i fins a 
final d'any per portar a terme un seguiment en els barris de Pequín,  Sant Roc i 
Bonavista.  Després farem la valoració de si cal seguir lo o no en funció dels resultats 
de l’actuació. 
 
Intervé la Sra. Suescun. Estem davant d’una situació de molta inseguretat. A les portes 
de la cinquena onada, com a responsables públics, hem de fer tot el que podem per 
donar ajudes en tots els sectors i àmbits. Ens hem d’anticipar, buscar iniciatives i tenir 
creativitat davant les necessitats que vindran, ja sigui per fer modificacions de crèdit 
per temes de Covid o bé estratègicament amb una ordenació i planificació del 
pressupostos per a l'any vinent, tenint clares les prioritats que haurem de fer front. 
 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
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6.3. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 

EVENTUAL 
Núm. de referència : X2021033494     
Núm. expedient: SG052021000004 

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

Personal eventual màxim 

segons art. 104 bis 
7 

Personal eventual contractat 

a juliol de 2021 
 

                    2 

Adscripció 
 

Serveis Generals 

 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
7.1. - PROPOSTA DE  PRÒRROGA AL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE EL 

CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA I L’AJUNTAMENT D’OLOT PER LA 
GESTIÓ DEL SERVEI DE MENJADOR A LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 

D’OLOT 
 
Núm. de referència : X2021031756     
Núm. expedient: ED012021000041 

 
 
Que el Consell Comarcal de la Garrotxa disposa la gestió, a través d’una 

concessió administrativa, del servei de menjador de l’ IE Greda. 

 
Que l’Ajuntament d’Olot, porta la gestió de les Escoles Bressol municipals d’Olot. 

 
Que la cuina de l’IE Greda està donada d’alta com a cuina central, la qual cosa 

permet elaborar menjars i transportar-los a altres centres. 

 
Que les escoles bressol d’Olot han d’oferir el servei de dinar i berenar, tot i no 

disposar de cuina pròpia. 
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Que la cuina de l’IE Greda reuneix les condicions necessàries per oferir aquest 

servei a les escoles bressol municipals d’Olot, la qual cosa repercutirà en una 

optimització del personal contractat i no haver de duplicar serveis. 

 
Que des del Consell Comarcal de la Garrotxa, a més del servei d’àpats, també 

s’està portant la gestió del cobrament dels rebuts dels menjadors dels centres 

educatius de la comarca que gestiona actualment. 

 

Per tal de regular les relacions i prestacions que han de ser assumides per 

ambdues parts, el setembre de 2020, s’aprovà un conveni de col·laboració entre 

el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot. La clàusula sisena 

establia una vigència d’un any prorrogable fins a quatre anys addicionals per 

acord unànime i exprés de les parts.  

 

Vist l’acord de la Junta de Govern Local de 8 de juliol de 2021, de sol·licitar al 

Consell Comarcal la pròrroga, per un període d’1 any, del conveni de 

col·laboració amb l’Ajuntament d’Olot per a la gestió del servei de menjador de 

les Escoles Bressol Municipals d’Olot i sotmetre la pròrroga a l’aprovació del Ple 

de l’Ajuntament d’Olot de 22 de juliol de 2021. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 

Primer.- Prorrogar, per un període de 1 any, el conveni de col·laboració entre el 

Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot per a la gestió del servei 

de menjador de les Escoles Bressol Municipals d’Olot. 

 

Segon.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 

 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Camps i n’explica el contingut. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Fer una crítica pel sistema de menjadors que tenim. Estant tots 
externalitzats i els que no tenen processos judicials oberts. 
 
Intervé el Sr. Guix. Hi votarem a favor perquè hem estat intercanviant opinions del 
funcionament del servei amb les persones que porten les llars d'infants i la valoració es 
positiva. 
 
Intervé el Sr. Granados. És per una qüestió administrativa que només es prorrogui per 
un any? 
 
Intervé la Sra. Camps. El conveni és per un any, més quatre prorrogues d’un any 
cadascuna. 
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Intervé el Sr. Alcalde. És una pràctica habitual de contractació del Consell Comarcal 
perquè és una manera de garantir que es presta un servei de qualitat. És a dir, 
l'adjudicatari sap que si ho va bé se li anirà prorrogant fins a cinc anys. Però també 
sap que anualment ho podem aturar. 
 
 

Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
8.1. - ACORD DE COL·LABORACIÓ AMB EL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA PER A L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIONS DE VESTIDORS I ESPAIS PER A CICLES FORMATIUS DE 

L’INSTITUT LA GARROTXA. 
 
Núm. de referència : X2021033780     
Núm. expedient: ED012021000042 

 
 
L’Ajuntament d’Olot i el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya han 
expressat la seva voluntat de col·laborar en l’execució de les obres de construcció de 
vestidors i espais per a cicles formatius de l’Institut la Garrotxa. Amb aquest objectiu 
han acordat la signatura d’un conveni que faci possible les actuacions de millora del 
centre amb les que pugui donar resposta a les necessitats d’escolarització. 
El Departament d’Educació assumirà la licitació, contractació, recepció i liquidació de 
les obres. Els responsables tècnics de la direcció de les obres seran els que designi el 
Departament d’Educació. 
L’import total previst de l’obra objecte del conveni és de cinc cents setanta-set mil sis-
cents seixanta nou euros i trenta-dos cèntims (577.669,32.-€) IVA inclòs, dels quals 
cinc-cents onze mil sis-cents vuitanta euros (511.680,00.-€) IVA inclòs corresponen a 
l’obra i seixanta-cinc mil nou-cents vuitanta-nou (65.989,32.-€) IVA inclòs corresponen 
als honoraris de redacció del projecte, l’estudi geo-tècnic, l’aixecament topogràfic i la 
direcció de les obres. 
L’aportació econòmica de l’Ajuntament serà de dos-cents mil euros (200.000,00.-€) 
IVA inclòs. Per altra part, assumirà les despeses que corresponguin a impostos i taxes 
municipals objecte del conveni, amb càrrec al pressupost de 2022. 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER.- Aprovar el conveni de col·laboració dintre el Departament d’Educació de la 
Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot per a l’execució de les obres de 
construcció de vestidors i espais per a cicles formatius de l’Institut la Garrotxa. 
 
SEGON.- Supeditar l’efectivitat d’aquest conveni a tenir pressupostada en el 
pressupost de 2022 per part de l’Ajuntament d’Olot. Aquesta aportació es farà efectiva 
durant el mes següent a l’adjudicació de l’obra objecte d’aquest conveni. 
 
TERCER.- Facultar a l’Alcalde d’Olot, Sr. Josep Berga i Vayreda, per tal que pugui 
signar el conveni de col·laboració i la resta de documentació que se’n pugui derivar per 
fer possible aquesta actuació. 
 
QUART.- Notificar el present acord al Departament d’Educació i a l’Institut la Garrotxa 
d’Olot. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Camps i n’explica el contingut. 
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Intervé el Sr. Riera. Com ja ha explicat la Sra. Camps, constatar per una banda que es 
tracte d’una demanda històrica que tenim par part de l’Institut Garrotxa. I per l’altra que 
normalment aquest tipus d’obra són pagades per la seva totalitat pel Departament 
d'Educació. En aquest cas però, avança gràcies a la voluntat de l'Ajuntament d'Olot 
que hi col·labora aportant 200.000€. És a dir hi aporta més d’un terç de cost total per 
mirar d’agilitzar aquesta construcció.  
Finalment, recordant d’altres mocions presentades ara seria un bon moment per parlar 
de la forma de gestionar uns vestidors públics segons la qüestió de gènere.  Buscar un 
tipus de proposta per integrar totes les formes de sentir-se o de posicionar-se davant 
del gènere. Seria interessant posar l'èmfasi en aquest punt abans de redactar aquest 
Pla d'obres,  perquè potser podríem introduir una sèrie de conceptes que millorarien 
en aquest sentit. 
 
 
Intervé el Sr. Mir. Estem contents que aquest assumpte s’hagi pogut desencallar. Com 
ha dit la Sra. Camps aquest tipus de conveni ens ha funcionat en d’altres llocs com el 
Malagrida o l’Escola d’Art i com ha dit el Sr. Riera serveix perquè l’Ajuntament faci un 
esforça allà on el Departament d’Ensenyament li costi arribar.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Subscriure les paraules del Sr. Mir perquè la idea és acabar 
de donar una empenta en aquests projectes on hi ha un deute històric. Per tant, 
enhorabona a l’IES la Garrotxa i a la gestió de l’equip municipal. 
 
Intervé la Sra. Camps. El Departament d'Educació té una política d'igualtat de gènere. 
En tot cas, els hi demanarem i els hi farem notar. Els factors de qualitat educativa són 
molts. Entre aquests el benestar en els edificis i tenir edificis de qualitat.  L'Ajuntament 
d'Olot vetlla per la qualitat educativa i per tant crèiem que aquest esforç era important 
de fer. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APORVAR LES ADDENDES NÚM. 6 I 7 DEL PLA ESTRATÈGIC DE 
SUBVENCIONS ANY 2021 

Núm. de referència : X2021033399     
Núm. expedient: CPG12021000019 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- Aprovar l’addenda número 6 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2021: 
 
Establir una línia d’ajuts, en règim de concurrència competitiva, per la rehabilitació 
d’immobles i la millora d’accessibilitat dins del Pla Integral d’Accions de Millora (PIAM) 
del nucli antic, que han format part de l’Estudi per a la rehabilitació, captació i 
mobilització d’habitatges i locals. L’aplicació pressupostaria habilitada per aquesta línia 
d’ajuts es:  21 143 1521 78002 “Ajuts rehabilitació immobles nucli antic”, i la dotació 
prevista és de 25.000.- euros. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200210  Despese
s 

21143  1521 78002 25000 AJUTS REHABILITACIÓ IMMOBLES 
NUCLI ANTIC 

100 001 001 001 000 000 

 



 

Mod ACTS_DP06 

Segon.- Aprovar l’addenda número 7 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2021: 
 
Establir una línia d’ajuts, en règim de concurrència competitiva per a finançar 
l’organització d’activitats educatives dirigides a alumnes de segon cicle infantil i de 
primària durant els dies que els centres d’ensenyament fan jornada continuada,  
habilitant crèdit pressupostari a la partida 21 599 326 480024 “Sub. Educació Amipes 
per jornades continuades”, amb una dotació prevista de 16.000.-euros. 
 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200210  Despese
s 

21599 326 480024 16000 SUB. EDUACIÓ AMIPES PER JORNADE 
CONTINUADES 

100 001 001 001 000 000 

 
Tercer.- Que es publiqui aquesta modificació al BOP, segons disposa la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvenciones, i a la web municipal, i que es portin a 
terme els tràmits necessaris per a la seva tramitació a la BDNS. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé el Sr. Riera. Després de llegir-nos l'estudi d'habitatges del barri vell, encara ens 
queda més clar que ens calen moltes actuacions i molt diverses per tal de rehabilitar el 
nostre Barri Vell. En aquest sentit, el fet d’aprovar avui aquests ajuts entenem que és 
un pas més en aquesta direcció. Tant de bo que la necessitat o la quantitat de 
demanda d’aquestes ajudes, pugui ampliar aquest 25.000€ d’inversió en el Nucli Antic. 
Paral·lelament, ja que estem parlant d’habitatge volem tornar a posar de manifest que 
ens calen unes polítiques d’habitatge més profundes. Com per exemple illes amb pisos 
de lloguers assequibles i espais comunitaris. En aquest sentit,  constatar per una 
banda que hi ha una part d'edificis en propietat de l’ Ajuntament que hi hauríem de 
tendir a posar molts recursos. Per l’altra banda, en quan a propietaris podem fer dues 
coses. Primer, començar a cercar quines són les dificultats. Segon, incentivar que 
s’arreglin els pisos i fer totes les actuacions necessàries  que ho permetin fer a nivell 
de normatives. Finalment, també parlar de la capacitat de gestió.  Entenem que 
l'oficina d'habitatge hauria de poder fer també una part de gestió en aquest sentit. 
Hauria de tenir la mateixa capacitat de gestió que tenen les empreses privades i ser un 
element més de dinamització. Des del nostre punt de vista, una de les assignatures 
que tenim pendents és la de crear un projecte de ciutat entorn de l'habitatge.  Perquè 
necessitem una visió a llarg termini per seguir creixent i cohesionant la ciutat. Sinó el 
que fem és anar tapant forats. 
 
Intervé el Sr. Mir. L’aportació és petita i com deia el Sr. Riera, tant de bo se’ns fes 
curta i haguéssim de posar-hi més diners. Perquè voldria dir que funciona, dinamitza i 
els propietaris  tenen interès per millorar els seus habitatges. Per tant, esperem veure 
majors aportacions per part de l’Ajuntament en aquest sentit. 
Pel que fa les subvencions a les AMIPES, també es tracte d’un tema històric. Ens els 
darrers anys s’havia aconseguit un acord en el Consell Escolar Municipal, entre les 
AMIPES i els centres educatius de la ciutat, per pactar uns dies de jornada continuada. 
El curs passat però, això no va ser així. I s’ha acabat donant una subvenció per 
aquestes activitats. En tot cas, qui realment hauria de pagar aquestes activitats no és 
l’Ajuntament sinó el Departament d’Ensenyament perquè és qui dona l’opció de fer 
aquesta jornada. Si això estigues clarificat per part del Departament ja no hauríem 
d’entrar en aquest conflicte cada any amb les famílies, escoles i Ajuntament. Per tant, 
els emplaço a parlar amb el Departament, per si es pot donar una solució definitiva en 
això. 
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Intervé la Sra. Barnadas. Malgrat que és una bona noticia que es facin inversions en el 
barri vell, esperem ja un Pla Integral del barri vell. Perquè hem de fer polítiques més 
exhaustives i transformadores per abocar el màxim de recursos possibles. 
Pel que fa el segon punt, tot allò que ajudi a la vida les escoles,  la transformació i a la 
conciliació hem d'ajudar allà on podem ser-hi.  
 
Intervé el Sr. Vayreda. Felicitar a l’IME i la regidora perquè es constata realment que 
l'aposta d'aquest equip de govern cap a l’educació. Perquè no tots els ajuntaments fan 
apostes d’educació, quan a qui toca fer-ho és el Departament d’Eduació. I nosaltres ho 
hem fet al Malagrida, a l’Escola de Belles Arts i ara a l’IES Garrotxa. 
En quan a les AMIPES, posar en valor que podíem haver pres la decisió com han fet 
molts ciutat, de deixar la jornada intensiva i que els nens anessin a casa seva o també 
deixar que els pares haguessin d'assumir el cost. Com que el Departament una 
vegada més no ens ha ajudat, el que ha fet l’Ajuntament és assumir-ho. Perquè 
almenys els nens que es vulguin quedar a l’escola ho pugin fer. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

10.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.1 
 
Núm. de referència : X2021033459     
Núm. expedient: CPG32021000005 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i 
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors 
corresponents: 
 

APLICACIONS DE FONS:   

     

Transferència de crèdit:   

21.140.151.64001 PLÀNOLS I PROJECTES 30.000,00   

21.140.1512.61909 ACTUACIONS NUCLI ANTIC (PIAM) 15.500,00   

21.200.4313.226991 PROMOCIÓ I DINAMITZACIÓ MERCAT SETMANAL 4.750,00   

21.143.1521.78002 AJUTS REHABILITACIÓ IMMOBLES NUCLI ANTIC 25.000,00   

21.140.320.63202 ACTUACIONS EDIFICIS EDUCACIÓ 3.000,00   

21.130.920.202000 LLOGUERS 5.000,00   

21.140.151.227061 SERVEIS EXTERNS ( SUPORT URBANÍSTIC) 7.000,00   

21.330.342.63205 INVERSIONS ESPORTIVES 21.000,00   

21.140.151.61902 ENDERROCS 32.000,00   

     

Generació de crèdit:    

21.330.342.63205 INVERSIONS ESPORTIVES 25.000,00   

     

TOTAL APLICACIONS DE FONS 168.250,00   

     

ORÍGENS DE FONS:    



 

Mod ACTS_DP06 

     

Transferència de crèdit:   

21.140.151.60904 
QUOTES JUNTA DE COMPENS.PLA DE DALT 
REBAIXINC 30.000,00   

21.160.924.227990 ACTUACIONS BARRI VELL 15.500,00   

21.200.4313.480046 CONVENI MARXANTS (NETEJA) 4.750,00   

21.180.132.16000 ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT 68.000,00   

21.143.1521.78001 SUBV. HABITATGE (FAÇANES) 25.000,00   

     

Generació de crèdit:   

21.399.76102 SUBV.DIPUTACIÓ RENOVACIÓ PAVIMENT ESPORTIU 25.000,00   

     

TOTAL ORÍGENS DE FONS 168.250,00   

 
 
Segon.- Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa 
vigent, cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment 
s’entendrà definitivament aprovada. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

  Despeses 99999 168250 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 

 

 
 

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

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

11.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ CALENDARI DEL CONTRIBUENT 2021 
 
Núm. de referència : X2021033025     
Núm. expedient: IG112021000015 

 
Vist que amb motiu de la declaració de pandèmia del COVID-19 a partir de 2020 s’ha 
creat un nou escenari social i econòmic per a les administracions, empreses i la 
ciutadania que ha obligat a tothom a prendre mesures extraordinàries tant pel que fa a 
la protecció de la salut com de cara a propiciar la recuperació econòmica.  
Vist que en el marc d’aquesta conjuntura, l’Ajuntament d’Olot va suspendre per a 
l’exercici 2020 l’aplicació de l’Ordenança fiscal reguladora de la taxa d’ocupació de la 
via pública (apartat taules i cadires). 
Atès que de cara al 2021, per tal  d’observar l’evolució de la pandèmia i per tant les 
disposicions que van aprovant les administracions,  l’Ajuntament d’Olot per acord de 
Ple de data 17 de desembre de 2020 i publicat al BOP de 23 de desembre de 2020 
núm. 246, va aprovar en el seu calendari del contribuent 2021 el següent termini: 

• Taxa Ocupació de la via pública (taules i cadires)................ De l’1 de setembre 

al 31 d’octubre  

 
(quan els anys anteriors el període sempre era de l’1 de maig a 30 de juny) 
Atès el ràpid repunt de casos COVID-19 que s’està produint des de finals d’aquest 
mes de juny, es imprevisible preveure quina serà l’evolució de la legislació que es 
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dictarà sobre la matèria i per això es veu convenient ajornar  un mes el període de 
cobrament de la taxa d’ocupació de la via pública amb taules i cadires per tal que la 
quota del rebut s’ajusti el màxim possible a la darrera normativa.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Modificar el calendari de cobrament de la “Taxa ocupació de la via pública 
(taules i cadires)”, substituint el període establert actualment pel següent: 

• Taxa Ocupació de la via pública (taules i cadires)................De l’1 d’octubre al 

30 de novembre 

 
Segon.- Procedir a la publicació d’aquest acord al BOP.  
 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 

 
12.1. - INICIAR L’EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ PER A LA LICITACIÓ DEL 

CONTRACTE DE LA CONCESSIÓ DE SERVEIS DE RECOLLIDA DE DEIXALLES I 
NETEJA VIÀRIA DE LA CIUTAT D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2021033973     
Núm. expedient: CCS12021000055 

 
Antecedents  
 
En data 29 d’agost de 2011, el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar adjudicar el 
contracte de gestió del servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a 
la UTE IGFA SA – UBASER SA, per un període de 8 anys, a partir de l’1 de gener de 
2012 fins a 31 de desembre de 2019, amb possibilitat de pròrroga per un termini 
màxim de 2 anys. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en sessió de 19 de març de 2015, va acordar prorrogar el 
contracte del servei públic municipal de recollida de deixalles i neteja viària a la UTE 
IGFA SA – UBASER SA pel termini de 2 anys, fixant com a data de finalització del 
mateix el 31 de desembre de 2021.  
 
Vist que el contracte finalitza el 31 de desembre de 2021, és necessari licitar la 
contractació d’aquest servei. 
 
Atès que es tracta d’un contracte amb un període de recuperació de la inversió 
superior a cinc anys, en aquesta contractació procedeix la revisió de preus, d’acord 
amb el que estableix l’article 103.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP).  
 
Així doncs els plecs de clàusules administratives particulars establiran el dret a revisió 
periòdica i predeterminada de preus i fixaran la fórmula de revisió a aplicar, d’acord 
amb el que estableix l’article 103 de la LCSP, i en particular els apartats 3 a 5. 
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Atès el Reial Decret 55/2017, de 3 de febrer, pel qual es desplega la llei 2/2015, de 30 
de març, de desindexació de l’economia espanyola, que estableix a l’article 9.3 que 
per tal d’establir la fórmula de revisió de preus aplicable, en els contractes amb un 
preu igual o superior a cinc milions d’euros, l’òrgan de contractació ha d’incloure a 
l’expedient de contractació un informe preceptiu valoratiu de l’estructura de costos, 
emès pel Comitè de Preus de Contractes de la Generalitat de Catalunya, i a aquestes 
efectes, l’òrgan de contractació ha de: 
 
a) Sol·licitar a cinc operadors econòmics del sector la remissió de la seva estructura de 

costos.  
b) Elaborar una proposta d’estructura de costos de l’activitat. Per a això ha d’utilitzar, 

sempre que sigui possible, la informació de les respostes que rebi dels operadors 
econòmics que esmenta la lletra anterior.  

c) Sotmetre la seva proposta d’estructura de costos a un tràmit d’informació pública 
per un termini de 20 dies. En cas que es presentin al·legacions en el tràmit 
esmentat, l’òrgan de contractació n’ha de valorar l’acceptació o el rebuig de manera 
motivada en la memòria.  

 (...) 
d) Remetre la seva proposta de costos al Comitè Superior de Preus de Contractes de 

l’Estat (...) 
En el cas de les comunitats autònomes i de les entitats locals, així com dels 
organismes i les entitats que en depenen, aquest informe es pot sol·licitar a l’òrgan 
autonòmic consultiu en matèria de contractació pública, si n‘hi ha. (...) 

 
Vist l’informe NI022021001750, emès per la Sra. Anna Buxó Castañer, el Sr. David 
Llongarriu Reixach tècnics del Consorci de Medi Ambient i Salut Pública Sigma, i pel 
Sr. Francesc Canalies Farres, director del Consorci; en què en relació amb aquesta 
contractació s’exposa el procediment a seguir per a la revisió de preus, es determina el 
període de recuperació de la inversió,  es proposen cinc operadors econòmics del 
sector a qui remetre la consulta de la seva estructura de costos; i a l’espera de 
l’estructura de costos definitiva tenint en compte les consultes que es realitzaran, i 
després d’haver realitzat un estudi de costos previ en relació al dimensionament dels 
serveis, proposen una fòrmula de revisió de preus. 
 
Vistos els antecedents, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple 
l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Iniciar l’expedient administratiu per la contractació de la concessió de serveis 
de recollida de deixalles i neteja viària de la ciutat d’Olot, mitjançant procediment obert, 
subjecte a regulació harmonitzada. 
 
Segon.- Traslladar aquest acord als serveis tècnics municipals d’aquest Ajuntament 
per tal que procedeixin a elaborar el plec de prescripcions tècniques, en el qual es 
quantifiqui el preu del contracte, i disposar que s’elaborin els corresponents plecs de 
clàusules administratives, i procedir a la corresponent tramitació de l’expedient de 
contractació administrativa. 
 
Als afectes de l’article 28.1 de la LCSP, es justifica la necessitat d’acudir al contracte 
de concesió de serveis sobre la base de la insuficiència de mitjans personals i 
materials. 
 
Tercer.- Disposar que s’emeti informe sobre la legislació aplicable i el procediment a 
seguir, així com sobre el percentatge que suposa la contractació en relació amb els 
recursos ordinaris del pressupost vigent, a l’efecte de determinar l’òrgan competent per 
contractar.  
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Quart.- Sol·licitar als cinc operadors econòmics del sector proposats a l’informe 
NI022021001750 emès pels tècnics i director del Consorci de Medi Ambient i Salut 
Pública Sigma, per tal que remetin la seva estructura de costos, als efectes d’elaborar 
l’estructura de costos i proposar la fórmula de revisió de preus, sotmetre-la a 
informació pública i posteriorment remetre-la al Comitè de Preus de Contractes de la 
Generalitat de Catalunya, per tal que informi. 
 
Els cinc operadors econòmics del sector a qui es trametrà la sol·licitud, són: 
 

 
 
Cinquè.- Publicar la present resolució al Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot, 
als efectes previstos en l’article 116.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic, en la seva redacció donada pel Reial Decret Llei 4/2019. 
 
 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Iniciem l’expedient de contractació per la licitació de la 
concessió servei de recollida i la neteja viària de la ciutat d’Olot. L’any 2011 va ser la 
darrera vegada que es va adjudicar aquest contracte per un període total de 10 anys, 
atenent també a les pròrrogues planificades en aquesta licitació. Avui  parlem d’un 
primer procediment molt tècnic de caràcter jurídic, però alhora obligatori. Es tracte 
d’encarregar l’elaboració de tots els informes que es detallen a la proposta per acabar 
tenint un informe positiu del Comitè de preus i contractes de la Generalitat de 
Catalunya. Així iniciem un nou procés de contractació de dos serveis tant importants 
per la nostra ciutat. Evidentment, fa mesos que s’està treballant en aquest plec tècnic 
per recollir les necessitats actuals i de futur que puguem haver detectat en aquest 
servei. Aquest nou plec pretén superar les limitacions que ens pot plantejar el 
contracte actual després de 10 anys, donat que en aquest temps la ciutat ha 
experimentat un canvi important. Per tant, estem elaboraran un plec  amb una clara 
voluntat de millora. Necessitem impulsar una millora pel que fa a la recollida selectiva i 
el format que li estem donant al nou contracte es traduirà en un nou servei que 
garanteixi continuar amb aquesta millora. Però també, hem volgut tenir en compte una 
millora en la prestació d'aquests serveis. Pensant en una millora en quan a quantitat, 
però també amb qualitat. Aprofitant aquest espai em sembla important destacar 
aquelles novetats que tenim la intenció d'incorporar en aquest servei. Com per 
exemple la transició progressiva cap a un nou model. Un model que va escollir la ciutat 
d’Olot, compartit i consensuat amb la resta de la comarca. També per exemple 
l'augment de rutes de recollida. És a dir, una millor capacitat de freqüència per evitar 
que es desbordin algunes àrees de contenidors. També, una racionalització de les 
àrees de contenidors que tenim a la ciutat per ser més eficients. Però alhora, aprofitar-
ho perquè totes les àrees de la ciutat tinguin també la fracció de paper i cartró. 
Un altre element important és millorar la neteja dels contenidors. En aquí introduïm un 
nou sistema de neteja interior i exterior dels contenidors que ens ajudarà a millorar la 
qualitat d'aquestes àrees. També la renovació de totes les àrees soterrades del Barri 
Vell. Ja que aquestes s’han anat deteriorant amb el temps i necessiten ser renovades. 
Per fer tot això, una de les apostes és un augment molt significatiu que supera el 40% 
en capital humà. Amb persones que ens ajudaran cada dia a mantenir la ciutat neta i 
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fer una recollida de residus d'una manera més eficaç i eficient. També pel que fa a la 
neteja viària es contempla la incorporació de noves maquinàries i al mateix temps una 
ampliació de personal. En resum, la voluntat és fer un pas endavant i establir unes 
millores en la prestació d'aquests serveis que ens permeti recollir més i millor. Per tenir 
una ciutat molt més amable, més sostenible i més neta. 
 
Intervé el Sr. Riera. Avui fem un primer pas per externalitzar de nou el servei de 
recollida de residus i neteja viària. Des del nostra punt de vista, dintre tota la relació 
d’informes hi trobem a faltar, perquè semblaria interessant i necessari, un estudi de 
costos del que suposaria per l’Ajuntament assumir un servei com aquest. Si bé per una 
banda pot ser més beneficiosa en termes econòmics. Per l'altra, perdem el control del 
servei i la capacitat d'adaptació a noves situacions. Això, no només ho diem nosaltres 
sinó també la Sindicatura de Comptes quan en un informe assenyala que es 
produeixen nombroses irregularitats i dèficits en la majoria d'aquestes 
externalitzacions. Fins i tot, en aquest informe ens parla del cas d’Olot i explica que no 
s'ha fet suficientment ben feta una auditoria del servei. Explica també que no es 
diferencia entre reclamacions, queixes i suggeriment. Tampoc es registren les 
esmenes en aquest servei a efectes de millora. Destaca també que tenim una manca  
d'una ordenança municipal reguladora pel que fa al servei de neteja viària. Per tant, el 
fet que volem aplicar aquest tipus de control sense una ordenança és complicat. Així, 
creiem que ara seria el moment de crear-la. Des de la CUP, el fet que l’equip de 
govern opti per una gestió privada de forma directa que no és el nostre model, no ha 
d’impedir que hi hagi més control i més capacitat de regulació. Seria important llegir 
aquest informe per tal d’esmenar totes aquestes mancances en un futur pròxim. De 
cara a propers plens aportarem idees per millorar en tots aquests aspectes. En tot cas, 
si ens agradaria comentar avui aquesta nova campanya que s’ha iniciat. Veient 
aquests grans cartells que s’han instal·lat al costat dels contenidors denota molta 
importància a la part sancionadora. Creiem que aquesta hauria d’anar acompanyada 
d’una altra campanya de sensibilització. La millor forma de racionalització és tendir cap 
a la reducció i al residu 0. 
 
Intervé el Sr. Guix. Tot i ser un inici de l’expedient que ha de regular aquesta 
contractació hi votarem en contra perquè en aquest inici es condiciona una sèrie de 
coses que hi estem en contra. La recollida de deixalles i neteja viària de la ciutat és 
molt important pels ciutadans. És un servei capdalt i s’ha de fer en qualitat, en això hi 
estem d’acord. Però també, amb una càrrega fiscal adequada. I en aquesta proposta 
s’exposa que s'apujarà un 6% les deixalles l’any 2022, un 6% més l’any 2023 i l’any 
2024 parla d’un increment més important. Per tant, en la situació actual de les 
economies familiars seria convenient intentar no apujar la pressió fiscal.  
Ens agrada que s’agrupin les zones de recollida. Però no ens agrada la implementació 
d’aquests contenidors tancats que funcionen amb una targeta magnètica. Això 
complicarà la vida als ciutadans. Tampoc sabem de com ha anat la prova pilot al barri 
de Pequín.  En el plec de condicions s’hauria de fixar molt bé quins són els dies de 
servei extraordinari i quins no. Perquè en l’anterior conveni això no estava especificat i 
repassant factures comproves que hi ha molts dies de serveis extraordinaris de 
recollida de deixalles perquè l’empresa tendeix a facturar-ho en aquest sentit, sinó està 
clarament definit. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Cada vegada tenim menys espais on guardar els residus i 
per tant cal millor el triatge de residus.  El sistema que vostès proposen és un dels 
sistemes que s’havien plantejat i que els tècnics apunten com el mes eficient. Però, si 
és cert que els municipis grans, petits, de barris metropolitans que han apostat per la 
recollida porta a porta, tenen una eficiència per sobre del 80% de recollida. En tot cas, 
és el sistema escollit per tota la comarca i tampoc és massa bo que un municipi es 
desmarqui del sistema de recollida dels residus dels seus veïns comarcals.  
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Referent el cost de les deixalles, hem de ser responsables dels nostres residus i si 
cada cop omplim els contenidors amb més plàstics, haurem de ser responsables 
d’aquests. Per tant, s’hauran de pujar les taxes? Segurament sí, perquè és un sistema 
que necessita finançar-se. Per això en aquest sentit, nosaltres estem pel que es diu 
residus per generació. És a dir, aquells veïnes o veïnes que siguin capaços de reciclar 
i fer aquets triatge en origen, seran els que pagaran menys. I els que no facin aquest 
triatge en orígens seran els que hauran de pagar més. Per tant, la manera més justa 
de poder fer aquest pagament de la taxa de residus és el  pagament per generació. El 
Sr. Sellabona parlava dels valors de selectiva positiva, eficàcia i eficiència, de 
capacitat de recollida, etc. És evidentment, però en futurs plens demanaríem que les 
exposicions per part de l’equip de govern fossin de dades. És a dir, quan diem que 
anem bé, què vol dir? Respecte  a qui i a què? Perquè dintre de la demarcació de 
Girona hi h municipis que ens passa’n la mà per la cara. Avui posem la primera pedra, 
però deixi’m dir que ja hauríem d’estar posant les teules de la teulada, perquè el tema 
de residus és un tema d’urgència. Hi ha municipis de la comarca que implementaran el 
mateix sistema que nosaltres i nosaltres que som la capital anirem al final. Per tant, 
això no és un lideratge comarcal ni a nivell de país. Ens agradaria que Olot fos un punt 
de referència del país en temes mediambientals. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Coincideixo en vostè que es bo que s’apliqui el mateix model a 
tota la comarca. Per altra banda, les concessions s’acaben i la concessió del Consell 
Comarcal és anterior a la nostra. Nosaltres estem tancant una concessió que ha durat 
deu anys, per iniciar-ne una de nova. Per tant, és difícil que puguem avançar a la 
Comarca. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Evidentment som coneixedors d’aquest informe del Síndic de 
Comptes i l’hem revisat de la mà dels tècnics. Sobretot en destacaria dos elements 
que ha comentat el Sr. Riera. En primer lloc, elements que ens puguin ajudar auditar 
millor aquest servei. En aquí  un element important és el compte d'explotació. Per tant, 
és un element que s’ha incorporat en aquest nou plec de licitació. I en segon lloc, 
l’element que feia referència de queixes, suggeriments i reclamacions que no en feiem 
una diferenciació específica. Nosaltres utilitzem l’aplicatiu de Ciutats dels Detalls com 
a canal de contacte amb els ciutadans i en aquest marc ho rebem tot. No amb 
aquestes tres categories,  però, no vol dir que no en siguem coneixedors. 
En tema d’ordenança municipal, tenim un ordenança municipal de residus i valorarem 
l’aportació del Sr. Riera sobre una ordenança de neteja viaria. En relació a la 
campanya que s’ha iniciat, és veritat que fem èmfasi en els imports. Però va ser un 
dels elements importants de la modificació de l'ordenança i per tant té un punt 
contundent. Tant en les dimensions dels cartells, com pel missatges que s’hi expressa. 
Per tant, ens ha semblat que era el moment de fer arribar aquest canvi important i 
contundent pel que fa a sancions. Això també anirà acompanyat de un repartiment 
d'uns fulletons on a la part posterior ja no hi ha aquesta informació, sinó que donem 
tota una informació molt més pedagògica. 
A primers d’agost vam fer un retorn dels primers resultats que es recollien de la prova 
pilot que vàrem fer al barri de Pequín. Però si es cert que ens ha mancat un espai per 
poder-los traspassar tota la informació amb els detalls dels resultats mitjançant una 
presentació que ja tenim preparada. Pel que fa l’aportació que ha fet la Sra. Barnadas 
estic totalment d’acord que és molt important la recollida en origen. En futures 
campanyes de pressupostos participatius engegarem una nova campanya de 
sensibilització en matèria de recollida selectiva o recollida de residus més genèrica. 
Fins i tot anar un pas més enrere i  plantejar una campanya en matèria de consum que 
també tindrà una repercussió en la recollida selectiva o en la generació de residus. 
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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). 
 
 

13.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA MODIFICACIÓ 
DEL REGLAMENT DEL CEMENTIRI D’OLOT. 

 
Núm. de referència : X2021034135     
Núm. expedient: SG032021000003 

 
I.- L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 29 de març de 2001 va aprovar 
definitivament el Reglament del Cementiri d’Olot. Aquest reglament va ser modificat, 
per primera vegada, per acord de la Comissió de Govern de 24 de setembre de 2003, 
expressament autoritzada per dur a terme aquesta modificació per acord del ple de 
data 24 de juliol de 2003; i, per segona vegada, per acord del ple de data 20 de maig 
de 2010. Arran d’aquesta segona modificació es va publicar un text refós del 
Reglament del Cementiri d’Olot en el BOP de Girona, núm. 143, de 28 de juliol de 
2010. 
 
II.- Els canvis experiments en els darrers anys per la societat olotina han posat 
de manifest la necessitat de modificar alguns aspectes del Reglament del 
Cementiri d’Olot, per tal de donar resposta a noves necessitats que inicialment 
no estaven previstes i que responen a una societat amb pluralitat de conviccions 
religioses, filosòfiques o culturals davant la mort i l’enterrament dels difunts. 
 
Aquestes noves necessitats abasten aspectes tant diversos com poder disposar d’un 
espai per a l’espargiment de les cendres dels difunts; o d’un espai per al dol perinatal, 
com a punt de recordatori dels que no han nascut i dels que han mort poc després del 
naixement; o d’un espai reservat per enterraments conforme el ritus islàmic pels olotins 
de religió musulmana. 
 
III.- Considerant les competències atorgades als municipis en matèria de cementiris i 
serveis funeraris, als articles 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases 
del règim local i 66 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya. 
 
IV.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2 
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els 
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’obres activitats i serveis dels ens locals. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el  President de la 
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar inicialment les modificacions del Reglament del Cementiri d’Olot, que 
a continuació es detallen: 
 
I.- Introduir una nova disposició addicional sisena relativa a l’espai per a l’espargiment 
de cendres, amb el següent redactat: 
 
Disposició addicional sisena: espai per a l’espargiment de cendres. 
 
El cementiri d’Olot disposa d’un espai per a l’espargiment de cendres. 
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Aquest espai és obert a tothom sense cap limitació per al seu ús ni per l’accés 
respectuós al mateix. 
 
II.- Introduir una nova disposició addicional setena relativa a un espai per al dol 
perinatal, amb el següent redactat: 
 
Disposició addicional setena: espai per al dol perinatal. 
 
El cementiri d’Olot disposa d’un espai per al dol perinatal, com a punt de recordatori 
dels que no han nascut i dels que han mort poc després del naixement. En aquest 
espai es poden espargir les cendres. 
 
Aquest espai és obert a tothom sense cap limitació a l’accés respectuós al mateix. 
 
III.- Introduir una nova disposició addicional vuitena relativa a un espai per enterrament 
de ritus islàmics, amb el següent redactat: 
 
Disposició addicional vuitena: espai per enterraments de ritus islàmic. 
 
El cementiri d’Olot disposa d’un espai, a la via Gredera, reservat per enterraments 
segons el ritus islàmic. Aquest espai no és pot concebre com un recinte tancat ni es 
pot limitar l’accés respectuós al mateix. 
 
Les inhumacions en aquest espai queden reservades a les persones de religió 
musulmana que estiguin empadronades a Olot. 
 
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords de 
modificació del Reglament del Cementiri d’Olot, mitjançant la publicació del 
corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació escrita 
diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a la 
presentació de reclamacions i suggeriments. 
 
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial 
esdevindrà definitiva. 
 
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquestes modificacions del 
Reglament del Cementiri d’Olot al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en 
vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagi publicat 
el text del Reglament. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Votarem a favor d'incloure les tres disposicions, tot i que 
lamentem que hagi sigut la pandèmia que hagi accelerat aquest espai  reservat a ritus 
islàmics, perquè és una qüestió que fa anys que s’hauria d’haver resolt. Per altra 
banda, trobem una molt bona iniciativa a la zona del dol perinatal, ja que és un 
reconeixement a un dol silenciat de moltes famílies. Per acabar recordar un prec que 
vam fer el mes passat referent al tema d’ampliació de la sala de ritus civil. S’hi ha 
començat a treballar? S’han plantejat també celebrar cerimònies en la placeta que hi 
ha dintre del cementiri? És un espai a l’aire lliure que es podria aprofitar ara en època 
de pandèmia. 
 
Intervé la Sra. Alegre. És molt important que la ciutat ofereix serveis que donin 
resposta a la seva interculturalitat i els canvis de costums que la societat experimenta. 
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Per tant, ens han semblat molt positius aquests espais d’espargiment de cendres i de 
ritus islàmics que el cementiri d'Olot posa a disposició. Però també és molt important 
reconèixer socialment un tema que encara es considera tabú com és el dol gestacional 
i neonatal. Tenir un lloc de record és molt important per a les famílies que es veuen 
obligades a passar un dol gairebé invisible per la societat i sense cap ritual que el que 
puguin acollir-se. Creiem que aquest espai que es crearà serà molt positiu perquè 
aquestes famílies pugui començar a superar el trauma que suposa un embaràs que no 
ha arribat a bon terme.  
 
 
Intervé la Sra. El Gamouchi.  Un reconeixement públic al dol gestacional és 
imprescindible. Pensem que el fet que hi hagi un espai destinat als nadons morts, ja 
sigui durant l'embaràs, al part o al postpart, donarà lloc a un espai de confort per a les 
famílies que han tingut aquesta pèrdua. Tant de bo totes les ciutats del món en 
poguessin disposar. També de disposar d'espais inclusius. De gent diversa, creences i 
rituals distints,  però trobant un espai propi a la seva ciutat.   
 
Intervé la Sra. Torras. Recordar que som la segona ciutat que tindrà un espai per ritus 
islàmics. Pel que fa referència a l'ampliació de la sala de cerimònies hi estem 
treballant. Es tracte d’un espai privat i estem treballant amb ells  perquè tenim ganes 
de tirar-ho endavant. Pel que fa a la placeta del cementiri, actualment en època de 
Covid,  ja s’hi estant fent cerimònies 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

14.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA 
MUNICIPAL AL CARRER SANT FRANCESC D'ASSÍS NÚMERO 7.- PROPOSANT 

APROVAR PROVISIONALMENT 
 
Núm. de referència : X2021004640     
Núm. expedient: UPL12021000002 

 
Vist que El Ple de l’Ajuntament, en sessió ordinària celebrada el dia 20 de maig de 
2021, va adoptar, entre d’altres, l’acord d’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. 
 
Vist que la referida modificació es va exposar al públic pel termini d’un mes amb la 
inserció del corresponent edicte al Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 105 
de data 2 de juny de 2021, al Diari de Girona de data 9 de juny de 2021, al tauler 
d’anuncis de la corporació i al web de l’Ajuntament. 
 
Vist que durant el període d’exposició al públic no s’han presentat al·legacions ni 
suggeriments de cap tipus. 
 
Vist el que disposen els articles 85 i 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel 
qual s’aprova el Text Refós de la Llei d’Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, del 22 
de febrer; i l’art. 117 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el 
Reglament de la Llei d’urbanisme. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- APROVAR PROVISIONALMENT 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. 
 
SEGON.- TRAMETRE l’expedient als Serveis Territorials d’Urbanisme del 
Departament de Política Territorial i Obres Públiques de la Generalitat de Catalunya 
per a la seva aprovació definitiva, si procedeix. 
 
 
Presenta la proposta el  Sr. Güell 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). 
 

 
15.1. - TRAMESA PETICIÓ FESTES LOCALS AJUNTAMENTS . 

Núm. de referència : X2021034227     
Núm. expedient: SG112021000009 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Vista la petició del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat 
de Catalunya relativa a l’assignació de les Festes Locals per a l’any 2022, consultats 
els agents socials que figuren en el present expedient, vist l’expedient administratiu i 
antecedents corresponents, el President de la Comissió Informativa del Ple, 
proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
APROVAR les dues FESTES LOCALS de la Ciutat d’Olot per a l’any 2022 pels dies: 
 

• DIJOUS 8 DE SETEMBRE DE 2022. 
 

• DIVENDRES 9 DE SETEMBRE DE 2022.  
 

 
 
Presenta la proposta la  Sr. Arbós i n’explica el contingut. 
 
Intervé el Sr. Riera. Simplement una reflexió pel que fa les Festes del Tura d’enguany. 
Constatar que no seran unes festes com les hem celebrat sempre, sinó que s’hauria 
d’explicar que no hi haurà un horari tant allargat en el temps, no hi hauran tants actes 
al carrer, ni barraques. Amb tot el respecte cap a la Comissió de Festes i al regidor 
que hi han estat treballant, hem de ser prudents i realistes i dir que tindrem unes no 
Festes del Tura, altra vegada. Serà necessari que expliquem què es podrà fer i de 
quina manera. Perquè no serà fàcil. En tot cas no crear falses il·lusions. Tant de bo, 
l’any vinent hi siguin i les podem celebrar més que mai. 
 
Intervé el Sr. Arbós. Evidentment hi estem treballant. Tinc informació però li pertoca a 
la Comissió de Festes la setmana vinent posar-la a disposició de la ciutadania. En tot 
cas, evidentment no seran unes festes normals.  Ho adaptarem al màxim possible a la 
realitat que estem ara mateix. 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
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16.1. - MOCIÓ DEL CONSELL DE LA GENT GRAN DE LA GARROTXA SOBRE 

L’ACTUACIÓ DE LES ENTITATS FINANCERES EN LA IMPLANTACIÓ DELS NOUS 
SISTEMES DE GESTIÓ. 

 
Núm. de referència : X2021033485     
Núm. expedient: SG022021000015 

 
Exposició de motius:  
 
La presentació d’aquesta moció és per constatar que l’objectiu de la banca es 
aconseguir beneficis per damunt de tot, per damunt de les necessitats dels seus 
clients que guarden els seus estalvis en les entitats bancàries. Els clients en els quals 
volem posar especial atenció són les persones grans, però també afecta a persones 
amb discapacitat i als nouvinguts que per dificultats amb l’idioma, les entitats bancàries 
no els ha tingut present en la implantació dels nous sistemes de gestió, on s’ha reduït 
el servei d'atenció personal, s’han derivat moltes gestions bàsiques per aquest 
col·lectiu als caixers o on-line i s’han tancat les oficines a pobles petits obligant a 
desplaçaments a d’altres pobles a persones que no tenen vehicle propi i també han 
tancat moltes de les existents a d’altres pobles que encara que mantenen alguna 
oberta també és obligada una major mobilitat que no tenien fins ara.  
 
Donem unes dades econòmiques que encara fan més injusta la situació d’aquests 
clients. Durant l’any 2019 els beneficis de la banca van caure 24% si ho comparem 
amb l’any anterior. Això es tradueix que en lloc de guanyar 15.140 milions, “només” 
van guanyar 12.250 milions d’euros. Els interessos de la banca han tingut un 
increment del 3,8% i les comissions per diverses operacions bancàries s’han 
incrementat de manera important.  
 
La banca diu que té pèrdues, utilitzant un llenguatge enganyós, quan en realitat 
significa que ara guanyen menys que abans. I per continuar tenint més i més beneficis, 
el que fan és tancar sucursals, acomiadar personal i reduir l’horari obert a tothom per a 
centrar la seva atenció en empreses i en clients amb més poder adquisitiu.  
 
Totes aquestes reduccions en les prestacions obliga a que les gestions que es feien 
per finestreta ara s’ha de fer pel caixer o on-line. Són molts els ciutadans i ciutadanes 
que els hi costa adaptar-se i situar-se davant el caixer, per desconfiança en fer les 
operacions en mig de carrer, per tenir por de teclejar les seves dades bancàries per 
l’ús fraudulents que pot haver a la xarxa d’internet o fins i tot la bretxa digital. 
 
Les entitats financeres han de tenir present que hi ha gent gran que no és capaç de fer 
front al llenguatge burocràtic de les màquines o caixers automàtics sense la presència 
d’una persona que l’assessori a entendre què se li demana, com ha de respondre i 
com ha de gestionar els seus diners, pagaments, ingressos, transferències etc. de 
forma correcte, sense provocar-li un greuge.  
 
Tenint en compte que per tal de disposar un contracte de subministrament de serveis 
bàsics (com llum, aigua o telèfon) s’ha condicionat al fet de disposar d’un compte 
bancari i ara per poder gestionar aquests pagaments s’ha de pagar comissions per 
qualsevol gestió relacionada amb aquest servei.  
 
Per això denunciem aquells comportaments abusius d’entitats bancàries on pot haver 
un aprofitament de la feblesa del col·lectiu de la gent gran, de la seva fragilitat física i 
cognitiva, per les pors i inseguretat econòmica que poden fer que algunes persones 
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acceptin plantejaments financers, que a la llarga els hi són contraproduents com per 
exemple: Productes com la hipoteca inversa, la Renda per a Majors, etc.  
Són productes que serveixen per enriquir les corporacions financeres sense importar-
les si comporten l’empobriment o la ruïna dels seus clients.  
 
De fet, la situació és tan flagrant que utilitzen asseguradores externes per no implicar 
el nom de la institució bancària en productes financers que ells mateixos saben que 
són immorals. 
 
El Consell Comarcal de la Garrotxa i els ajuntaments han de vetllar pels ciutadans i 
ciutadanes que se senten indefensos davant una banca sense escrúpols, que els 
gestionen els seus diners, els seus estalvis i a la vegada els ha disminuït dràsticament 
els serveis d’atenció personal sense valorar la possibilitat d’adaptació o no del 
col·lectiu de les persones grans.  
 
Per aquest motiu El Consell de la Gent Gran de La Garrotxa proposen al Ple de 
l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents:  
 
ACORDS:  
 
PRIMER.- Instar al conjunt de les entitats bancàries i financeres que operen al 
municipi, a reforçar els recursos d’atenció al client, per tal d’oferir un servei adequat 
durant tot l’horari en especial atenció a les persones grans que no poden fer els seus 
tràmits o gestions on-line.  
 
SEGON.-  Instar al Banc d’Espanya, organisme regulador competent del sistema 
financer a:  
 

1. Controlar que els productes financers de les entitats bancàries no continguin 
publicitat enganyosa i que les exigeixi una informació transparent i real sobre 
les serveis i productes.  

 
2. Prohibir el cobrament de comissions a persones, sobretot el col·lectiu de 

persones grans, que no poden utilitzar els caixers automàtics ni internet per fer 
les gestions bancàries de pagaments i gestió dels seus ingressos.  

 
3.- Donar serveis als pobles que s’han quedat sense cap oficina bancària, arribant a 

acords amb els ajuntaments sobre com prestar aquest servei. Exigir que la  
despesa sigui a càrrec del banc i no de l’Ajuntament. 

 
4.- Instar als poder públics perquè legislin i regulin una normativa bancària més 

justa, com podria ser l’obertura de comptes de pagaments bàsics, inclementhi 
els gratuïts per a persones vulnerables amb risc d’exclusió financera.  

 
5.- Instar a l’Ajuntament de Olot i als diferents ajuntaments a fer una campanya 

informativa per tal de fer arribar a les persones grans un suport administratiu en 
aquelles reclamacions pel cobrament de comissions clarament abusives per 
part de les entitats bancàries de la comarca.  

 
6.- Traslladar aquest acord al moviment pensionista de La Garrotxa, a altres 

organitzacions sindicals que defensin els drets dels/les pensionistes, a 
col·lectius i entitats que treballen amb la gent gran, a les diverses AA.VV, a la 
Conselleria d’Economia i Hisenda de la Generalitat, a totes les entitats 
bancàries que operen amb oficina pròpia a La Comarca, als diferents grups 
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parlamentaris tant del Congrés a Madrid com del Parlament de Catalunya, al 
Banc d’Espanya i al Síndic de Greuges de Catalunya. 

 
 
 
Intervé la Sra. Muñoz i llegeix els acords de la Moció. 
 
Intervé la Sra. Roca. La bretxa digital ha arribat a les famílies que tenen persones 
d'edat més avançada. Però, també ha afectat a les famílies més vulnerables. No 
podem deixar aquests col·lectius i aquestes persones enrere. Un 70% de la gent gran 
pateix aquesta bretxa digital. Els bancs no els ajuden,  només els importa guanyar 
diners. Tampoc se n’amaga perquè els beneficis que declara cada any són aberrants. 
Per posar un exemple, CaixaBank l’any 2020 té un benefici de 1.380.000 milions 
d’euros. Hi arriba gràcies a la destrucció d’un 40% de l'ocupació des del 2017, amb 
l’ERO més gran que s'ha fet mai al territori espanyol que afecta més de 6.400 
persones i cobrant comissions aberrants per qualsevol tràmit que fan. 
Podem prendre nota com l’ajuntament de Barcelona que ha creat una xarxa d'agents 
TIC que ajuda a fer aquest tipus de tràmits a les persones que tenen aquesta bretxa 
digital. Ja siguin des de persones grans, a persones de famílies vulnerables. També 
com ajuntament podem reforçar en temes de cursos i formacions en aquest àmbit. 
Pel que fa la moció en el punt 3 puntualitzar quan es demana donar servei als pobles 
que s'han quedat sense cap oficina bancària arribant a acords amb ajuntaments. 
Caldria afegir “exigir que assumeixi la despesa el banc i no l'Ajuntament”. Remarcar 
que hauria de quedar clar qui hauria d'assumir la despesa, en aquest cas el banc. 
Finalment,  fer publicitat de la campanya Banca Armada. Porta 15 anys denunciant els 
vincles del BBVA, Santander, CaixaBank, Sabadell i Bankia amb la indústria de 
l'armament.  La banca armada ha destinat més de 8.600 milions de dòlars a 
campanyes per finançar armament d’Aràbia Saudí i emirats àrabs, etc. 
 
Intervé el Sr. Guix. Agraïm també la presentació d'aquesta moció per part del Consell 
de la Gent Gran de la Garrotxa. És evident que la gent gran pateix molt el tracte que 
fan les entitats bancàries. Com també que en els últims anys tenim un dèficit de 
caixers i oficines bancaries a la Catalunya rural on la gent es queda desprotegida. 
Recordar que a les comarques gironines havíem tingut la Caixa de Girona suplia 
aquest servei perquè estava present a totes les poblacions i donava un bon servei als 
ciutadans. Però per una mala gestió es va haver de fusionar amb la Caixa. M’agradaria 
recordar aquesta entitat que ens l'estimaven tant i funcionava bastant bé, malgrat 
alguns abusos. Si ara la tinguéssim això segurament no passaria. 
 
Intervé la Sra. El Gamouchi. La bretxa digital és tan sols la punta de l’iceberg. Les 
tecnologies ens dona l'aparença de viure en una societat avançada, de canvi social i 
de riquesa. Però la discriminació construeix formes de pobresa i exclusió social, al 
privar una part de la ciutadania. Una bretxa que desconnecta a persones grans, però 
també, a persones amb discapacitats, nouvinguts, etc. Així doncs, tenim el deure 
moral de cohesionar la nostra societat i d'atendre aquestes demandes. Per tant, tots 
els programes que es promoguin l'envelliment actiu i la qualitat de vida dels ciutadans 
seran més importants que mai en els pròxims temps. Una societat també es defineix 
per la forma en què tracta les seves persones grans. El recolzament intergeneracional 
és fonamental però no pot existir sense el recolzament institucional. I això vol dir 
també incidir des dels nostres ajuntaments per un accés més senzill i a l'abast de 
tothom. La digitalització avança a passos de gegant, això és innegable i és una realitat.  
Però la nostra gent gran és el bé més preuat de la nostra societat. Pous de saviesa, 
però sobretot són l'àncora que té el pes de generacions de benestar. D'alguna forma 
vivim en una societat de benestar gràcies a ells. Per tant, agraïment infinit i un orgull 
immens perquè hagin presentat aquesta moció. 
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Intervé la Sra. Muñoz. L'empitjorament del servei que ofereixen les entitats bancàries 
al conjunt de les comarques de Catalunya és evident. Òbviament s’ha anat agreujant 
en els darrers anys. Primer, van establir horaris per oferir serveis als caixers 
automàtics amb l’ajut d’un empleat del banc o caixa. Més tard, les persones usuàries 
havien d’anar soles sense cap tipus d’ajuda.  Un aspecte rellevant és que cada vegada 
hi ha més municipis que no compten en cap sucursal bancària, complicant més 
aquestes gestions. Entre l’any 2008 i 2017, a Catalunya es va passar de tenir 8.004 
oficines a 3.945. Dels 947 municipis, catalans 467 no disposa de cap oficina bancària. 
Així que deixen un 3,2% de la població catalana sense quelcom tan essencial com és 
l'accés a una entitat financera per disposar d'efectiu. 
Pel col·lectiu de les persones grans, les que tenen mobilitat reduïda o bé les que no 
compten amb un transport privat, tenir un caixer és un servei bàsic, no és un luxe. La 
consolidació dels tràmits bancaris telemàtics per alguns de nosaltres és una eina molt 
positiva perquè ens ho posa tot fàcil.  Però, alhora sabem que hi ha aquests sectors de 
la població que no poden arribar a fer aquestes transaccions de forma autònoma i ho 
han de fer amb caixers automàtics. El Consell Consultiu de la Gent Gran considera 
que aquesta pràctica de les entitats bancàries no contribueix a un bon tracte de la gent 
gran. Que fan discriminació i que tenen un tracte deshumanitzat. El distanciament amb 
els clients és cada vegada més gran i el tracte és cada vegada més fred. El nostre 
grup municipal interpel·lem a les entitats financeres a reforçar l'atenció dels serveis als 
clients, més enllà del procediment telemàtic per atendre la gent gran i la resta de 
persones amb dificultats per fer tràmits en línia. Reclamarem també, la qualitat, 
especialització i una informació adequada sobre els serveis i productes per als clients. 
Reforçant sobretot els recursos per oferir un servei adequat.  Per tant, compartim 
absolutament la queixa del Consell Consultiu de la Gent Gran i votarem òbviament a 
favor. 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

17.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
CARRTERA DE BESALÚ A SERINYÀ 
Intervé el Sr. Guix. Una vegada atès el prec per part de la Direcció d’obres i carreteres 
de demanar que es realitzin les obres d’asfaltatge de la carretera de Besalú a Serinyà 
duran la nit, ara demanaríem també que se’ls traslladés la necessitat que fos posada 
en marxa ja aquesta carretera. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Efectivament en un ple ens va demanar que demanéssim al 
Departament que les obres d’asfaltatge es realitzessin de nit. L’endemà mateix vam 
enviar una carta al Departament de Territori explicant les molèsties ciutadanes que 
provocava i si ens podrien avisar quan hi haguessin talls en aquest sentit. Ens van 
respondre al cap de pocs dies. Ens deien que les obres ja arribaven a la seva fi i es 
disculpaven per les molèsties causades. Demà tindrà lloc la reunió de la variant i tindrà 
l’oportunitat de traslladar-los personalment la seva petició, tant al director de 
carreteres, com als màxims responsables de Girona i Barcelona en aquest tema. 
 
INFORMACIÓ APARCAMENT GRATUÏTS 
Intervé el Sr. Guix. Falta informació per saber on estant les places gratuïtes 
d’aparcament per la gent que ve de fora. Per tant, s'haurien de senyalitzar bé els 
aparcaments i posar el número de places de l'aparcament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En prenem nota de com podem abordar aquesta qüestió. 
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EDIFICI SANT MIQUEL 
Intervé el Sr. Guix. S’ha fet alguna gestió en l’edifici de Sant Miquel per fer-hi pisos 
socials? 
 
Intervé el Sr. Güell. Periòdicament ens posem en contacte amb l'administrador 
concursal per saber si dona joc a la liquidació d’aquest actiu. Però de moment tot 
continua encallat. Recordar que hi ha un deute associat en aquesta infraestructura de 
20 milions d’euros. El dia que això surti, veurem de quina manera podem accedir-hi. 
 
REHABILITACIÓ PASSOS VIANANTS 
Intervé el Sr. Guix. Caldria fer un pla de rehabilitació de passos de vianants. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Tenim una partida del pressupost reservada per aquest 
element i ja n’estem planificant uns quants i els anirem executant. 
 
FELICITACIONS ARRAN ESCLAFIT PLA DE DALT 
Intervé el Sr. Guix. Felicitar a la brigada i els serveis que van participar en retirar 
arbres i branques de la zona del Pla de Dalt i altres zones de la ciutat, després d’un 
esclafit durant la nit de l’11 a 12 de juliol. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Farem arribar la seva felicitació a la brigada i a la Policia 
Municipal per la seva actuació en el Pla de Dalt, arran d'aquest esclarit. 
 
SANCIONS VELOCITAT 30KM/H 
Intervé el Sr. Granados. Hem llegit que aviat la Policia Municipal començarà posar 
sancions econòmiques, en aplicació de limitació de velocitat a 30km/h. És veritat? En 
quin moment ens faran arribar una valoració? 
 
Intervé el Sr. Arbós. Portem pocs mesos amb aquesta nova velocitat. Sabem que a 
molts llocs de la ciutat és complicat de fer complir i de complir-ho fins i tot. Perquè 
aquestes generalitzacions a nivell global sempre generen algun tipus de desequilibri. 
Hi ha llocs de la ciutat que té una part positiva com són carrers estrets, on hi ha 
aparcaments a banda i banda i que té molt de sentit reduir aquesta velocitat a 30km/h.  
Però també hi ha petits llocs que realment és complicat que la gent ho compleixi. 
Estem satisfets de com ha anat evolucionant i com ha anat responent la ciutadania 
amb aquesta aplicació del 30km/h. Ara estem en una fase que ens pertoca actuar en 
un paper molt més pedagògic. Fer un d'acompanyament  de la manera més agradable 
i menys agressiva possible, sense anar a castigar. 
 
PREVISIÓ RENOVACIÓ CALDERES 
Intervé el Sr. Granados.  Fa unes setmanes el Ple va aprovar la instal·lació d’una 
caldera de biomassa a l’escola de les Bisaroques. En la relació de decrets del Ple 
d’avui hi ha un decret que parla de la instal·lació d’una caldera a la pista d’atletisme. 
Hi ha una previsió per part de l’Ajuntament d’anar renovant aquestes velles calderes? 
Ens podrien dir els llocs on s'hauran d'anar renovant o adaptant els sistemes de 
calefacció? 
 
Intervé el Sr. Arbós.  Tenim una partida d’uns 40.000€/l'any aproximadament per 
treballar en temes de renovació d'estalvi energètic dintre de  l'ajuntament.  També 
moltes de les inversions que hem fet els darrers anys tenen a veure molt en 
aconseguir subvencions molt elevades que ens ajuden a fer aquestes renovacions. Si 
hi ha subvencions que ens acompanyen mirem d'accelerar-ho, però sobretot ho fem 
segons la vida útil d'aquesta maquinària. Per tal de que quan les renovem ja puguem 
implementar nous models, més adequats a les necessitats actuals que tenim, en 
temes de transició energètica. 
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 8 i deu minuts del vespre i per constància del que s’hi 
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura 
 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


