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ACTA NÚM. 7 
EL DIA 17 DE JUNY DE 2021. 

1A CONVOCATÒRIA 
 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 17 de juny 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), 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). 
 
Excusa l’assistència la regidora Laila El Gamouchi i Darras. 
 
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 19 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 
TELEMATICS 

 
Núm. de referència : X2021028238     
Núm. expedient: SG012021000043 

 
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 14 de juny és la  Resolució 
SLT/1778/2021, de 4 de juny, 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 

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. 
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No obstant això, les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social que tinguin lloc 
en espais tancats, incloent els domicilis, es recomana que es restringeixin tant com 
sigui possible i que es limitin a visites a persones amb dependència o en situació de 
vulnerabilitat i que siguin sempre de la mateixa bombolla de convivència 

 
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 17 de juny 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 20 de maig de 2021. 
 
 

3. - DESPATX OFICIAL 
 
El Sr. Alcalde dona la benvinguda al ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de juny. 

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 recorda que la setmana passada l’Hospital d’Olot i 

Comarcal de la Garrotxa va poder anunciar que no tenia cap pacient ingressat per 

COVID-19. “És una gran notícia” subratlla l’Alcalde que “després de molts mesos 

pendents de les dades d’hospitalització s’hagi pogut tancar la unitat dedicada a la 

COVID”. Al mateix temps, proposa un “agraïment per a tots els professionals que des 

de l’Hospital, al CAP, a les residències, als centres de dia..., el personal sanitari, de 

l’àmbit social, als cossos de seguretat, bombers, voluntaris de protecció civil... ens han 

ajudat fent front a la pandèmia”. També remarca el bon ritme de les vacunacions que 

es realitzen des del Casal Marià.  
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A continuació, el Sr. Alcalde fa referència a les proves de la selectivitat que es van 

celebrar la setmana passada. Confia que, un any més, l’alumnat de la Garrotxa 

obtindrà unes bones notes a les proves que els permetrà cursar els futurs estudis 

universitaris. En aquest punt, agraeix als/les joves l’esforç realitzat, també als 

professors, direccions i responsables dels centres educatius en un curs molt complicat 

que arriba a la seva fi. 

 

A continuació, el Sr. Alcalde felicita a la regidora Anna Barnadas, que acaba de ser 

nomenada secretària de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya.  

 

D’altra banda, el Sr. Alcalde proposa fer arribar el reconeixement del Ple als 

balladors/es de la Faràndula, a la Comissió de Festes  i a totes les persones que varen 

fer possible la celebració de Corpus en una situació excepcional com la que estem 

vivint. 

 

El Sr. Alcalde proposa fer arribar una carta d’agraïment al fins a la setmana passada 

president de l’Associació de Comerciants d’Olot, Jordi Rovira, durant 10 anys. A 

l’última assemblea de l’entitat, s’ha renovat la junta i la presidència de l’ACO que, a 

partir d’ara, encapçalarà l’Anna Planella.  

 

Encara en el capítol de felicitacions, el Sr. Alcalde fa referència a la distinció que ha 

rebut la Martina Puigvert, del restaurant Les Cols, que ha estat escollida entre les 20 

xefs joves de Catalunya. 

 

En l’àmbit esportiu, el Sr. Alcalde informa dels bons resultats que estan aconseguint 

els diferents clubs i esportistes de la ciutat:  

 

- Proposa fer arribar una felicitació a en Pere Ribes i en Mahamadou 

Dambelleh campions de l’absolut estatal de natació adaptada.  

- Remarca també els èxits que està aconseguit el Club Hoquei Olot i proposa 

fer-los arribar una doble felicitació. Primer a l’infantil que s’ha proclamat campió 

de Catalunya i trasllada al club tota la sort per la final del play-off a OK Lliga 

Plata d’aquest cap de setmana a casa. 

- En bicitrial, reconeix i proposa fer arribar la felicitació de tota la corporació a 

Martí Vayreda, campió de la Copa Catalana de bicitrial elit. 

- També proposa felicitar al futbol base de la Unió Esportiva Olot que aquest 

cap de setmana han guanyat la fase d’ascens. El Juvenil A, a Lliga Nacional i el 

Juvenil B, a Preferent. 

- El Sr. Alcalde destaca la trajectòria del Club Tennis Taula, que ha disputat el 

play off d’ascens a Superdivisió aquest cap de setmana a Málaga i el podi olotí 

obtingut pel Club Escacs Olot en el campionat juvenil de Girona.  

- I un últim reconeixement que ha premiat el comportament cívic en l’àmbit 

esportiu gironí. Es tracta de la 5a gala Valors en Acció que ha posat el punt i 

final als Jocs Emporion 2021 reconeixent aquells esportistes i equips que 

destaquen pel joc net en les activitats que organitzen els consells esportius a 

les comarques gironines. Entre els guardonats hi ha l’atleta Genís Grau i el 

Club Atletisme Garrotxa. L’Alcalde proposa fer-los arribar una felicitació en 

nom del Plenari.  
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A continuació, el Sr. Alcalde ha expressat el condol de la Corporació per la mort d’en 

Miquel Serrat Pujolar, germà de Francesc Serrat Pujolar, Cisquet. Fa dos anys (el 16 

de febrer de 2019) va visitar l’Ajuntament i va participar de l’acte de record al seu 

germà com amb la descoberta de la placa al carrer Macarnau on van viure.  

 

Per últim i com a cada Ple, el Sr. Alcalde expressa la solidaritat amb les víctimes dels 

feminicidis, que malauradament continuen estant en el nostre dia a dia. I torna a 

demanar la llibertat dels dos Jordis, de l’Oriol Junqueras, d’en Joaquim Forn, de la 

Dolors Bassa, de la Carme Forcadell, d’en Raül Romeva, d’en Josep Rull i d’en Jordi 

Turull, injustament tancats a la presó. També el retorn de Carles Puigdemont, Lluís 

Puig, Clara Ponsatí, Toni Comin i de l’Anna Gabriel, Marta Rovira i el Valtonyc.   

 

El Sr. Alcalde informa del nombre de VISITES que ha mantingut des de la celebració 

del darrer Ple, el dia 20 de maig. 

- de particulars: 7 

- d’entitats:  14 

 

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 

20 de maig: 

 

- El dimarts 25 de maig va rebre la visita de la regidora de Cultura de 
l’ajuntament de Granollers, Maria Villegas.  
 

- El divendres 4 de juny va rebre la visita de presidenta de l’Institut Català de les 
Dones, Meritxell Benedí, acompanyada de la directora executiva de la ICD, 
Neus Pociello i la coordinadora territorial a les comarques gironines, Fina 
Surina. La visita -que va tenir lloc a l’Ajuntament- també va comptar amb 
l’assistència de la directora del Consorci d’Acció Social, Teia Fàbrega. 
 

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

 

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

mateix període:   

 

- El divendres 21 de maig va participar a les jornades de programacions segures 
en temps de pandèmia que es van dur a terme a la Casa Seat de Barcelona. A 
la tarda va assistir a l’entrega dels Premis Joves i Més, amb la regidora 
d’Educació Mariona Camps. Al vespre al Teatre Principal va veure l’obra de 
teatre “La Cabra”. 
 

- El dissabte 22 de maig va sumar-se a la gimcana participativa que va tenir lloc 
des del Firal petit a tota la ciutat. Ha estat una de les activitats del procés 
participatiu de l’Olot Pedala. A la tarda va assistir a la presentació del llibre 
“Cinc Abrils” de la Jenni Rodà a la plaça del Torín. Al vespre es va desplaçar a 
la Sala el Torin per escoltar el concert de de música de cambra del quartet de 
saxofons Kebyart Ensemble. 
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- El diumenge 23 de maig a la tarda va anar a veure l’espectacle de dansa dels 

Brodas Bros. 
 

- El dilluns 24 de maig, acompanyat del regidor de Promoció de la ciutat, Estanis 
Vayreda, va visitar l’empresa Embotits Espuña. 
 

- El dimarts 25 de maig al vespre, acompanyat de la regidora de barri, Montse 
Torras, es va reunir amb representants de l’AV de Montolivet. La trobada va 
consistir en una passejada pel barri per recollir les actuacions de millora en una 
iniciativa que properament arribarà a la resta de barris d’Olot. 
 

- El dimecres 26 de maig va saludar, de forma telemàtica, als participants de la 
VIII edició del Congrés per petits i joves científics. 
 

- El divendres 28 de maig va anar a saludar als alumnes participants a la Fira 
STEAMakers de Robolot que es va fer al Firalet. Seguidament va presidir la 
Junta del Consorci SIGMA.  
 

- El dissabte 29 va assistir a l’espectacle inaugural dels 30 anys del 
Cornamusam. 
 

- El dimarts 1 de juny a la tarda va signar el conveni entre l’Ajuntament d’Olot, el 
Consorci d’Acció Social de la Garrotxa i l’Associació de Veïns de Pequín, per 
gestionar conjuntament el nou casal de barri. Després d’atendre als mitjans es 
va reunir amb representants de l’Associació de veïns amb els que va fer una 
passejada pel barri per recollir les accions de millora proposades. També van 
assistir a l’acte, els regidors Estanis Vayreda, Imma Muñoz i Aniol Sellabona. 
 

- El divendres 4 de juny es va desplaçar a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la 
Garrotxa per fer entrega dels reconeixements a les treballadores/s que s’han 
jubilat i els que compleixen 25 anys treballant a l’hospital. Al vespre va assistir 
al concert inaugural del festival Cornamusam. 
 

- El dissabte 5 i el diumenge 6 va participar de diferents actes del Cornamusam. 
D’altra banda, coincidint amb la celebració del Corpus, va saludar i agrair a la 
Comissió de Festes i als balladors de la faràndula per l’esforç dedicat en 
aquesta festivitat. 
 

- El dimarts 8, acompanyat de la regidora d’Educació, Mariona Camps, va visitar 
els diferents instituts on ha tingut lloc la selectivitat a la ciutat. A l’institut 
Garrotxa i al Bosc de la Coma va poder saludar el tribunal que organitza les 
PAAU, els equips docents dels centres i els alumnes que iniciaven les proves 
d’accés a la universitat. A la tarda va presidir la Junta General de DINAMIG i, 
seguidament, es va desplaçar a la Biblioteca per presentar el llibre “Magma, 
poemes i cristalls en suspensió” de la Neus Serra. 
 

- El dimecres 9 va prendre part al Casal Marià de la reunió de la Comissió 
ciutadana organitzada per tal de restituir les imatges de la façana de l’església 
de Sant Esteve. Posteriorment, va mantenir una reunió telemàtica amb els 
portaveus dels grups municipals a l’Ajuntament sobre el projecte de Noves 
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Oportunitats que, posteriorment, es va posar en coneixement dels Alcaldes i 
Alcaldesses de la Garrotxa. 
 

- El dijous 10 de juny va rebre la visita de la consellera de Recerca i Universitats 
de la Generalitat, Hble. Sra. Gemma Geis, que va mantenir una reunió amb 
l’Alcalde i diferents regidors i va signar el Llibre d’honor. Seguidament, 
acompanyat de la consellera, va assistir a l’acte d’entrega dels premis Garrotxí 
de l’any, que va tenir lloc a la Sala el Torin.  
 

- El divendres 11 va assistir a la conferència “Història i propòsits dels Cine Club 
Olot” que va tenir lloc a la sala de l’Arxiu. Al vespre, a la plaça de braus, va 
presenciar del Festival final de curs de l’escola de dansa Eva Durban. 
 

- El dissabte 12 va anar a veure el festival de final  de curs dels alumnes de 
l’escola La quarta paret a la plaça de braus. 
 

- El diumenge 13 va fer entrega dels premis del IV concurs de poesia eròtica que 
va organitzar Rapsòdia Veus Literàries a la Sala Torin. Seguidament va anar a 
veure la festa de final de curs de l’escola de dansa Violetta App. 
 

- El dilluns 14 es va reunir amb representants de l’AMIPA de Sant Roc.  
 

- El dimarts 15 al Mas Vayreda va participar de la roda de premsa de presentació 
del cicle Música als Masos. Al vespre al Torín, va realitzar l’acte de “Balanç de 
Govern. Projectes de futur” coincidint amb el dos anys de mandat municipal.  
 

- El dimecres 16 va assistir a la l’estrena del documental sobre la història de TV 
Garrotxa, que es va fer als Cines Olot. Seguidament va presidir la Junta 
General del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 

 
 
 
Intervé el Sr. Riera. Ens sumem a totes les felicitacions dels diferents àmbits que ha 
anomenat el Sr. Alcalde. Fer un reconeixement especial a la regidoria i totes les 
persones que han fet possible el ball de la faràndula d’aquest cap de setmana, perquè 
fer arribar la faràndula a tots els infants era complicat i s’ha aconseguit. Per altra 
banda, a nivell de vacunació anem a un bon ritme però no hem de baixar la guàrdia 
perquè això no s’ha acabat i tenim molta feina a fer. Finalment, enviar la nostra 
abraçada fraternal a Marcel Vivet. És una de les 3.000 persones que no estant a la 
primera línia política però que estant rebent una carga repressiva.  Per una banda 
estem veient una taula de diàleg amb el govern estatal per aproximar un concepte 
d’indult per les persones injustament exiliades i empresonades. Però darrera d’aquests 
hi ha una sèrie de persones que no es tenen en compte. En el cas de Marcel li 
demanen cinc anys de presó sense tenir cap prova. Tot es base en la paraula d'un 
agent que el culpabilitza. És evident que quan un funcionari posa una denúncia el 
govern de la Generalitat com a administració ha d'exercir d'acusació particular. Però, 
no sempre la paraula d'un agent pot ser correcta. Perquè s’ha demostrat que aquests 
mateixos agents han fet el mateix atestat amb una altra persona. Inculpant els dos dels 
mateixos fets, en el mateix dia i hora. Per tant, aquí hi ha una anomalia. La Generalitat 
més enllà de ser acusació particular no pot permetre que aquest protocol blindi 
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aquesta anomalia, ja que llavors es produeixen situacions injustes com aquesta. Això 
està passant a persones de comarques veïnes però ens hi podrem trobar en qualsevol 
moment. Més, veient les detencions de persones que es van produir a Olot el passat 
mes de maig en una manifestació al firal. I on l’Ajuntament no en va fer cap condemna 
explícita, ni en defensa de la presumpció d’innocència, ni del dret a manifestar-se 
lliurement. Tampoc va haver-hi cap suport per part de l’Ajuntament a les persones que 
van citar a declarar a la Comissaria dels Mossos d’esquadra d’Olot. I això crea una 
situació d’indefensió i angoixa per aquestes persones i famílies. 
 
Intervé el Sr. Guix. Ens afegim a les felicitacions del Sr. Alcalde i especialment 
remarcar el nomenament de la Sra. Anna Barnadas. Per altra banda, també volíem 
donar el nostre suport al Consell de la Gent Gran de la Garrotxa per la seva denúncia 
per la deshumanització de la banca. Perquè és un dels problemes que tenim a la 
comarca sobretot per la gent gran. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Agrair les felicitacions rebudes dels companys del consistori. 
Sumar-nos també a les felicitacions que s'han fet en aquest plenari. També tota la 
solidaritat per en Marcel Vivet. Per altra banda, afegir només una felicitació especial al 
Club Atlètic Olot que ha engrandit els equips de futbol femení de la ciutat. 
 

4. - DECRETS 
 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2021LDEC001938 al 2021LDEC002315. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden explicar l’adjudicació del servei d’un estudi sobre la 
modificació del POUM de can Vera? 
 
Respon el Sr. Güell.   Es tracte d’un estudi previ que ens permetrà estructurar els 
condicionants urbanístics per poder reactivar aquest polígon d'actuació. 
 
 
Intervé la Sra. Roca.  Ens poden explicar les indemnitzacions per al transport públic i la 
zona blava? 
 
Respon la Sra. Torras. Hem realitzat un pagament al TPO de 21.130,04€ en concepte 
d’indemnització degut al període de gratuïtat del servei, a més de la realització de 
noves rutes. Per altra banda, se’ns ha concedit una subvenció de 38.000€ per poder 
sufragar aquesta despesa. També es realitza un pagament per l'explotació del servei 
d'aparcament del Firalet i de les zones blaves. En aquest cas, tot i el tancament de les 
zones blaves, l’empresa concessionària no pot fer cap ERTO i ens vam haver de fer 
càrrec del personal per un import de 76.800€. Però altra banda, se’ls denega, la part 
que reclaven per menys ingressos de zona blava post covid perquè aquestes estaven 
obertes. També es denega, la part reclamada de menys ingressos del pàrquing del 
Firalet perquè aquest no es va tancar. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden explicar el retorn de fiança en relació al contracte de 
subministrament, instal·lació i manteniment integral d’un cinemòmetre i dues cabines 
antivandàliques en el municipi d’Olot? 
 
Respon la Sra. Torras. L’empresa que va obtenir la major puntuació havia 
subcontractat aquest contracte i tal com estableix el plec de clàusules això no es podia 
fer. Per tant, es retira la seva oferta, es procedeix al retorn de la fiança i es demana la 
documentació al següent licitador. 
 



 

Mod ACTS_DP06 

 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden explicar l’adjudicació dels serveis de valoració d'una 
zona verda situada entre els carrers Panyó, Sabina Sureda i Mulleras, anomenada 
"Can Vayreda" ? 
 
Respon el Sr. Güell. El Planejament urbanístic vigent determina que la parcel·la del 
costat de la casa Vayreda s’ha d’expropiar perquè va destinat a zona verda. La 
propietat de la finca ha sol·licitat de manera ferma que es procedeixi a la seva 
expropiació. Mitjançant aquest contracte determinarem quin és el valor d’aquest sòl. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden explicar la redacció d'un projecte per una àrea 
d'esbarjo de gossos? 
 
Respon el Sr. Sellabona. Tenim la voluntat que hi hagi una àrea d’esbarjo per a 
gossos a la ciutat i s’ha encarregat el projecte per continuar treballant en aquest sentit. 
 
 
Intervé el Sr. Guix.  Ens poden explicar la convocatòria d’una plaça d’oficial primera de 
jardineria de la brigada? 
 
Respon la Sra. Francès. Un jardiner de la brigada va plegar per anar a un altre 
Ajuntament i hem ocupat el seu lloc mitjançant una persona que ja teníem amb 
contracte temporal.  Per tant, no s’ha contractat cap oficial de jardineria,  simplement 
es tracte d’un canvi de contracte. 
 
 
Intervé el Sr. Guix.  Ens poden explicar el decret denegant la llicència pel 
desplegament de la fibra òptica? 
 
Respon el Sr. Güell. En aquest cas es va denegar la llicencia obres perquè es volia 
estendre la fibra òptica de manera aèria i només es possible si es fa de manera 
soterrada. 
 
Intervé el Sr. Granados. El decret que adjudica els taller de suport educatiu 2021 
formen part de la dotació extra del Pla Educatiu d'Entorn? Des de l’Ajuntament 
juntament amb el Departament d’Educació podríem aconseguir que es consolidés 
perquè es tracte d’una necessitat que tenim. 
 
Respon la Sra. Camps. Sí, formen part d’aquesta dotació. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien explicar l’adjudicació  dels serveis de disseny, 
coordinació i conducció del procés deliberatiu destinat a conèixer la realitat de la 
discriminació immobiliària i a identificar mesures per revertir-la? 
 
Respon el Sr. Güell. No només es tracte d’una sessió participativa i d’un taller que 
s’han realitzat aquest dissabte sinó que es tracte d’un procés conjunt amb agents de la 
propietat immobiliària, entitats, tècnics/es de l'Ajuntament d'Olot, del Consorci d'Acció 
Social i també amb persones que pateixen la discriminació immobiliària quan intenten 
accedir a habitatges en règim de lloguer. És un procés llarg i que està donant els seus 
fruits. 
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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’informe de l'estudi econòmic presentat per 
l'arrendatari per a la gestió i explotació de l'establiment dels serveis de bar restaurant 
del fort del volcà Montsacopa? 
 
Intervé la Secretaria. Ha sortit una normativa que prohibeix pujar els canons amb 
funció de l’IPC, i en aquest plecs diu especialment que s’haurà de fer un estudi 
econòmic segons els comptes que es presentin. Es tracte doncs, de l’aprovació 
d’aquest informe. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Tenim data d’instal·lació dels jocs del Firal petit? 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Un cop adjudicada, hi ha un termini de 15 dies per formalitzar 
la contractació i un cop feta es contempla un màxim de set setmanes per realitzar 
l'obra. Per tant, en 2 mesos aproximadament hauríem de poder gaudir  d'aquesta nova 
zona de jocs del Firal. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. En quins punts s’instal·laran aquests dos semàfors que s’aprova 
el plec de clàusules a la Junta del dia 10 de juny? 
 
Intervé el Sr. Alcalde.  Un anirà al carrer Almogàvers per entrar a l’Av. Girona. Ens ha 
semblat necessària amb tota la reordenació del trànsit per millorar la seguretat. L’Altre 
s’instal·larà a la rotonda de la Canya per la mainada que van a l'escola Llar. 
 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens poden donar més detalls  de l’adjudicació a una empresa 
per donar suport al procés participatiu de tres espais públics del barri de Sant Miquel - 
Les Tries? 
 
Intervé la Sra. Muñoz. S’ha adjudicat a l’empresa Voltes Cooperativa d'Arquitectura, 
SCCL i conjuntament amb el Consell de Barri treballaran en els tres espais:  l'espai 
esportiu que hi ha darrere del Casal, la plaça de Sant Miquel i les Mates, per decidir 
les acciones que siguin necessàries. 
 
 
Intervé el Sr. Granados. A qui va dirigida la subvenció per una activitat cultural, de la 
Junta de Govern del dia 3 de juny? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Es va per la prova amb una única entitat cultural per comprovar 
que l’expedient del BPM funcionés correctament. Es tracte d’una subvenció de suport 
a entitats de l’Associació Aules de Difusió Cultural Garrotxa – ACUGA. A partir del dia 
10 es van atorgar a la resta d’entitats. 
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6.1. - ENCARREGAR LA GESTIÓ AL CONSELL COMARCAL DE LA GARROTXA 
L'ASSISTÈNCIA TÈCNICAEN MATÈRIA D'EDUCACIÓ I MANTENIMENT DE LA 

PLAÇA DE TÈCNICA COMARCAL D'EDUCACIÓ 
 
Núm. de referència : X2021028320     
Núm. expedient: ED012021000040 

 
Atès que el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Olot 

tenen la voluntat de seguir cooperant en projectes d’educació en el marc del conveni 

de col·laboració signat el dia 16 de desembre de 2014, per endegar o ampliar serveis 

en matèria d’educació gestionats, dirigits i coordinats des dels serveis comarcals. 

Atès que amb aquest objectiu de millora organitzativa i eficiència de recursos, 

mitjançant l’anterior conveni, van crear una plaça de Tècnic Comarcal d’Educació que 

donés servei al municipi d’Olot i regulaven la prestació de serveis en matèria 

d’educació. 

 

Atès que aquest conveni ha estat vigent durant l’any 2020 i ha esdevingut extingit pel 

compliment del termini. 

 

Vist l’informe desfavorable de la secretaria del Consell Comarcal de la Garrotxa i el de 

la secretaria de l’Ajuntament d’Olot, en el mateix sentit. 

 

Atès que per seguir amb l’esmentada col·laboració resulta necessari encarregar la 

gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de l’assistència tècnica en matèria 

d’educació i el manteniment de la plaça de tècnic comarcal d’educació des 1 de gener 

de 2021 fins a 31 de juliol de 2022, es compromet a crear la plaça de tècnic d’educació 

en la plantilla de llocs de treball de l’exercici 2022 i el corresponent assentament en 

l’oferta pública i a realitzar la convocatòria i cobertura de la plaça abans del 31 de juliol 

del 2022. 

 

Atès que les parts manifesten la voluntat de continuar amb aquesta col·laboració i 

realitzar l’encàrrec de gestió que formalment l’emmarca.  

 

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’encàrrec de  gestió al Consell Comarcal de la Garrotxa de 

l’assistència tècnica en matèria d’educació i el manteniment de la plaça de tècnic 

comarcal d’educació. 

 

Segon.- Aprovar el conveni a subscriure entre el Consell Comarcal de la Garrotxa i 

l’àrea d’Educació de l’Ajuntament d’Olot, per aquest encàrrec.  

 

El cost del tècnic d’educació és de quaranta-tres mil cinc-cent euros (43.500€) inclòs el 

cost de salari i seguretat social. El cost corresponent de 1 de juliol de 2021 a 31 de 

desembre de 2021 és de vint-i-un mil set-cents cinquanta euros (21.750€) i  es pagarà 

amb càrrec a la partida  21 599 320 46501 CONVENIS CONSELL COMARCAL del 

pressupost del 2021. 

 

 

Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despeses 21599  320  46501 21750 CONVENIS CONSELL ESCOLAR 100 001 001 001 000 000 
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Atès el caràcter plurianual de la despesa (any 2022), la seva autorització o realització 

se subordina al crèdit que per a l’any 2022 s’autoritzi en el pressupost. 

 

Tercer.- Publicar el present encàrrec de gestió al Butlletí Oficial de la Província de 

Girona.  

 

Quart.- Facultar a l’Alcalde de l’Ajuntament d’Olot per signar la documentació 

necessària 

 

 

Presenta la proposta la  Sra. Camps i n’explica el contingut. 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
El Ple ratifica la inclusió en l’ordre del dia dels punts 7 i 8. 
 
 
7.1. - APROVAR L'ADDENDA NÚM.5 DEL PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS 

ANY 2021 
Núm. de referència : X2021028196     
Núm. expedient: CPG12021000007 

 
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 5 del Pla Estratègic de subvencions Ex.2021: 
 

- Segons convenis amb l’Associació de Comerciants d’Olot, amb NIF: 
G17840174, i l’Associació Professional d’Empresaris d’Hostaleria de la 
Garrotxa, amb NIF: G17154030, s’estableix habilitar crèdit pressupostari a la 
partida 21.200.433.480010 “Fons reactivació econòmica (Agències de viatge)” 
amb dotació màxima de 10.000,00 euros, previst per a fomentar i reactivar el 
sector de les agències de viatges arran de la crisis generada per la pandèmia 
de la COVID-19, emmarcat en el pla de reactivació econòmica de la ciutat 
d’Olot. 

 
Segon.- Que es publiqui aquest modificació al BOP segon disposa la Llei 38/2003, de 
17 de novembre, General de Subvenciones, i a la web municipal i trametre aquest 
acord a la BDNS. 
 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despeses 21200  433  
480010 

10000 FONS REACTIVACIO ECONOMICA 
(AGENCIES DE VIATGE) 

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 18 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
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8.1. - APROVACIÓ DEL CONVENI DE COL·LABORACIÓ ENTRE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT I L’ASSOCIACIÓ PROFESSIONAL D’EMPRESARIS D’HOSTALERIA DE 

LA GARROTXA I L’ASSOCIACIÓ DE COMERCIANTS D’OLOT PER DUR A TERME 
LA CAMPANYA DE PROMOCIÓ DE LES AGÈNCIES DE VIATGES. 

 
Núm. de referència : X2021028416     
Núm. expedient: IM052021000006 

 
L’Ajuntament d’Olot té entre les seves funcions impulsar accions dirigides a la 
promoció de la ciutat, procurar el desenvolupament econòmic de la ciutat, i donar 
suport i coordinar esforços de tots aquells sectors i entitats compromesos en la 
promoció de la ciutat. 

 
Arran de la crisi generada per la Covid-19, l’Ajuntament d’Olot juntament amb el 
Consell Comarcal de la Garrotxa han impulsat la implementació d’un Pla de reactivació 
econòmica d’Olot i la Garrotxa. El Pla consta de diverses línies d’actuació una de les 
quals està dirigida a fomentar la compra de proximitat.  
 
Al iniciar la recuperació econòmica un dels sectors més afectats en el 
desenvolupament de la seva activitat son les agències de viatges, després de les 
restriccions provocades per la crisi sanitària s’han vist greument perjudicades i la seva 
facturació ha tingut una disminució molt important. 
 
Amb la mateixa finalitat, promoure el consum i la compra de proximitat, l’Associació de 
Comerciants d’Olot, i l’Associació professional d’empresaris d’hostaleria de la Garrotxa 
van plantejar la campanya Promoció agències de viatges, del qual l’Ajuntament d’Olot, 
a través de DinàmiG, n’és promotor.  
 
“Promoció agències de viatges” és una campanya que pretén obtenir un benefici 
conjunt unint el consum local amb la promoció de les agències de viatges; la compra o 
el consum en establiments d’Olot permetrà participar en el sorteig de 100 vals de 100 
€ per a gastar en qualsevol de les agències de viatges d’Olot.  
 
L’objectiu és reactivar l’activitat de les agències de viatges d’Olot, motivant els 
ciutadans a comprar i consumir als establiments de la ciutat. 
 
Vist l’informe tècnic (X2021001557) emès per la Sra. Ariadna Villegas Torras de data 
15 de juny de 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el conveni de col·laboració entre l’Ajuntament d’Olot i l’Associació 
professional d’empresaris d’hostaleria de la garrotxa i l’Associació de comerciants 
d’Olot per dur a terme la campanya de promoció de les agències de viatges. 
 
Segon.- Aprovar una bestreta del 40% de l’import a la signatura del conveni per poder 
fer front als primers pagaments vinculats a la campanya.  
 
Tercer.- Aquesta despesa anirà a càrrec de la partida pressupostària següent: 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200220  Despese
s 

21200  433  480010 10000 FONS REACTIVACIO ECONOMICA 
(AGENCIES DE VIATGE) 

100 001 001 001 000 000 
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Presenta la proposta el Sr. Vayreda i n’explica el contingut. Demana disculpes per la 
urgència com s’ha tramitat aquesta proposta, sense passar per la Comissió Informativa 
del Ple. Després de resoldre alguns dubtes legals, amb el consens de totes les 
entitats, s’ha decidit portar-la al ple de juny per no perdre unes setmanes de campanya 
molt interessants si s’hagués aprovat al ple del 22 de juliol. Trasllada al consistori i als 
tècnics de l’Ajuntament l’agraïment rebut per part de les agències de viatges per fer 
possible avui l’aprovació de la modificació del pla estratègic de subvencions i del 
mateix conveni. 
 
Intervé la Sra. Roca.  El col·lectiu d’agències de viatges és un sector que ha patit molt 
durant tot aquest període. No obstant, també és cert que la manera d’organitzar els 
viatges actualment han canviat, i això més enllà de la covid té un efecte directe en les 
mateixes agències.  Els hàbits i les maneres de fer són diferents, en general serà 
necessari un reinvenció perquè l’evolució sector passa per una transformació integral.  
Aquestes ajudes no podran ajudar a reflotar o replantejar tot el sector de la manera 
com ho necessitarien. De totes formes, benvingudes siguin i els animem a que puguin 
buscar quina és la manera de seguir tirant endavant els seu projectes. Pel que fa el 
procediment de les ajudes, ens estranya que no s’utilitzin altres plataformes, perquè 
entenem que es podia haver ampliat més la bases d’aquesta campanya. Com també 
que la data d'aquest sorteig sigui el 16 de juliol, una data molt pròxima. Creiem que es 
podria ampliar i donar més marge de participació i alhora un major consum a nivell 
local. Per altra banda, ens a sembla bé que no s’hagi relacionat amb una app com en 
l’anterior ajuda+50 perquè en aquest sentit dona a una ajuda molt més amplia i que 
potencia la marca Olot. Però per contra, continuem parlant d’escletxa digital en 
aquelles persones grans o persones que no utilitzen aquesta tecnologia. Seria 
interessant que es busquessin solucions imaginatives, més inclusives per a tothom. 
 
Intervé el Sr. Mir. Ens a sembla molt oportú perquè dona un cop de mà en aquests 
moments tant complicats per les agències de viatges i fomenta el consum de 
proximitat. Alhora també, ajudarà altres sectors i comerços de la ciutat. Per altra banda 
compartim amb el Sr. Riera aquesta manca d’universalitat perquè hi pugui accedir 
tothom. Entenem que s’han d’anar incorporant les noves tecnologies, però això limita 
el nombre de persones que hi poden accedir. Per tant, hauríem d’intentar trobar 
l’equilibri perquè sigui el màxim universal possible. Malgrat això, hi votarem a favor. 
 
 
Intervé la Sra. Suescun. Com qualsevol altra proposta per fomentar i ajudar a la 
reactivació econòmica i social derivada de la situació pel covid  hi estem a favor. 
De totes formes ens podrien aclarir si es té previst que les 7 agències de viatges surtin 
beneficiades equitativament donat que els usuaris premiats podran escollir 
voluntàriament a quina agència de viatge poden optar? Perquè es pot donar el cas que 
els premiats escullin més unes agències i que les altres no quedin beneficiades. Sinó 
s’ha tingut en compte demanem la possibilitat de poder-ho aplicar en benefici de les 
pròpies agències i ajudar a totes elles de manera igualitària. Finalment, tenint en 
compte que s’aprova avui i el sorteig serà el dia 16 de juliol, vol dir que només serà un 
campanya d’un sol mes. Per què tant sols un mes quan la campanya d’estiu és de tres 
mesos? 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Estudiarem amb les agències i els tècnics la possibilitat 
d’allargar-ho. Però la reflexió per part de les agències de viatges ha estat primer 
dedicar aquestes tres setmanes per veure quina part de persones hi participen perquè 
la gent pugui aprofitar els mesos de juliol i agost. Tot i que els vals de 100€ et 
permetrà gastar-los durant tot l’any 2021. 
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Pel que fa que les agències puguin rebre vals de forma descompensada, és un tema 
que es va tractar amb les agències i elles mateixes van decidir que era la forma més 
adequada. Cadascuna té els seus propis clients i no volen entrar en un sistema de 
repartiment de vals on es poden agafar clients entre elles. Per tant, assumiran aquest 
risc. De totes formes, el model d’agències que tenim a la ciutat està bastant repartit i 
no hi ha una agència que sobresurti envers les altres. 
Pel que fa el model de negoci plantejat, aquestes empreses abans de la pandèmia 
tenien un bon volum de negoci i aquest reconversió ja l’han fet, cap a viatges 
especialitzats. Precisament, el que ha fet la pandèmia és posar de manifest la 
necessitat d’aquestes agències de viatges i posar en valor la seva feina. Perquè 
aquelles persones que es trobaven de viatge o tenia viatges i vols encarregats 
mitjançant les agències de viatges, aquestes els han donat molt bona resposta alhora 
de reclamar les anul·lacions. En canvi, aquelles persones que han hagut de reclamar-
ho personalment a una companyia aèria o un hotel han tingut més dificultats.   
Finalment, és cert que algun sectors poden tenir la dificultat per accedir-hi. També és 
cert, que hi ha un percentatge altíssim de persones que tenen Instagram, inclòs gent 
gran. De totes formes, durant l’any intentem compatibilitzar campanyes on-line i 
presencials. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
9.1. - APROVAR L’ADHESIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT AL CONVENI SIGNAT 

ENTRE L’AGÈNCIA ESTATAL D’ADMINISTRACIÓ TRIBUTÀRIA (AEAT) I LA 
FEDERACIÓ ESPANYOLA DE MUNICIPIS I PROVÍNCIES (FEMP) EN MATÈRIA 

D’INTERCANVI D’INFORMACIÓ TRIBUTÀRIA I COL·LABORACIÓ EN LA GESTIÓ 
RECAPTATÒRIA AMB LES ENTITATS LOCALS. 

 
Núm. de referència : X2021025963     
Núm. expedient: SG062021000003 

 
Antecedents 

 
1.- L’any 2003 es va firmar entre l’Agència Tributària i la FEMP un conveni de 
col·laboració en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió 
recaptatòria amb les entitats locals, com a part del marc general de col·laboració 
establert pel Protocol de col·laboració subscrit entre ambdós organismes. 
 
2.- L’Agència Tributària ha anat incorporant tecnologies de cessió electrònica 
d’informació a les Administracions Públiques més eficaces per a l’obtenció d’informació 
tributària, que ofereixen les dades de manera immediata, per a la qual cosa han 
establert una nova regulació del sistema d’intercanvi d’informació tributària que preveu 
totes les possibilitats tecnològiques que permetran a ambdues parts l’agilització en la 
disposició i intercanvi de la informació. 
 
3.- Per introduir els anteriors avenços tecnològics, el dia 18 de març de 2021 (BOE de 
3 d’abril de 2021) l’Agència Tributària i la FEMP signen un nou conveni que estableix 
el nou marc general de col·laboració en matèria de: 
 

- Subministrament d’informació de caràcter tributari a les entitats locals 

- Intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió recaptatòria amb les 

entitats locals. 
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4.- L’Ajuntament d’Olot es va adherir en el seu moment al conveni signat al 2003 entre 
l’AEAT i la FEMP. 
 
5.- El subministrament i intercanvi d’informació venen detallats en la clàusula 4a.1 (de 
l’Agència Tributària a les Entitats Locals) i en la 4a.2 (de les Entitats Locals a l’Agència 
Tributària) del conveni de 18 de març de 2021. 
 
6.-Segons la clàusula 3a, l’adhesió de les Entitats Locals es durà a terme pel seu 
òrgan de govern i mitjançant la FEMP, que enviarà al Servei de Planificació i Relacions 
Institucionals de l‘Agència Tributària la sol·licitud d’adhesió plena i el nomenament 
d’interlocutor únic. 
 
 

Fonaments de dret 
 

Llei 7/1985 de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local. 
 
Llei 58/2003 de 17 de desembre, general tributària 
 
Article 8 dels Reial decret legislatiu 2/2004 de 5 de març, pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei reguladora de les hisendes locals. 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.- Aprovar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot al Conveni signat entre l’Agència Estatal 
d’Administració Tributària (AEAT) i la Federació Espanyola de Municipis i Províncies 
(FEMP) en matèria d’intercanvi d’informació tributària i col·laboració en la gestió 
recaptatòria de l’Ajuntament d’Olot. 
 
2.- Nomenar Gemma Soy i Juanola, Tresorera, com a interlocutora única de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
3.-Notificar el contingut d’aquest acord a la FEMP per tal que ho traslladi al Servei de 
Planificació y Relacions Institucionals de la Agència Tributària, per tramitar l’adhesió 
plena i sense condicions al conveni. 
 
4.-Comunicar el contingut del present acord als departaments d’Intervenció, Ingressos, 
Tresoreria i Recaptació. 
 
5.-Facultar l’alcalde per tal que es realitzin les gestions que calguin per a l’execució 
d’aquest acord. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 
 
 
 



 

Mod ACTS_DP06 

10.1. - APROVACIÓ DE L'EXPEDIENT I APROVACIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
ADMINISTRATIVES PARTICULARS QUE  REGIRÀ EL CONTRACTE 

D’ARRENDAMENT D’UN LOCAL DE LES SITGES DEL SECTOR DE L’ESTACIÓ 
D’OLOT; I CONVOCATÒRIA DE LICITACIÓ 

 
Núm. de referència : X2021027825     
Núm. expedient: CCS12021000048 

 
 
En data 25 de juliol de 2021 finalitza la última pròrroga contracte d’arrendament d’un 
local de les “sitges” ubicat en la zona de l’Estació d’Olot, al Camí de la Teuleria, 
número 8 adjudicat pel Ple en sessió celebrada el 25 de juliol de 1996. 
L’immoble l’adquirí l’Ajuntament d’Olot per cessió gratuïta de l’Administració General 
de l’Estat de 25 de maig de mil nou-cents noranta-cinc i actualment es troba a 
l’inventari de patrimoni com a bé patrimonial cedit i revertible. 
S’ha tramitat en aquest Ajuntament un expedient per a l’adjudicació d’un contracte 

d’arrendament sobre el bé esmentat. 

 

També s’ha elaborat el corresponent plec de condicions que haurà de regir 

l’adjudicació de l’esmentat contracte, el qual ha estat informat favorablement per 

l’arquitecte municipal, la Secretaria i la Intervenció municipals.  

 

Com sigui que els Ajuntaments tenen l’obligació d’administrar el seu patrimoni d’acord 

amb els criteris de màxima rendabilitat, en les condicions usuals de la pràctica civil i 

mercantil, d’acord amb l’article 219 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. 
 
Atès que la competència per a l’adopció del present acord correspon al Ple 
municipal, per tractar-se d’un contracte per més de cinc anys, d’acord amb 
l’article 50.15 del Reial Decret 2568/1986 pel que s’aprova el Reglament 
d’Organització, Funcionament i Règim Jurídic de les Entitats Locals. 
 
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’expedient de contractació i el Plecs de Clàusules Administratives 
que han de regular el procediment d’adjudicació. 
 
SEGON.- Convocar el concurs públic per a  l’arrendament d’un local de les sitges del 
sector de l’Estació d’Olot, al Camí de la Teuleria, número 8. 
 
TERCER.- Publicar la convocatòria al perfil del contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. El destí d’aquest espai és per finalitats pràctiques, ensenyament, 
agràries, centre cultural divulgador de l’activitat agrària però no hem pogut veure com 
es parla en els plecs de l’apartat de l’agrobotiga. Trobem a faltar una part de divulgació 
i pedagogia d’aquest espai, amb la voluntat de vendre tots aquells productes agraris, 
artesans o alimentaris que tinguin un valor afegit i que siguin de la ciutat. 
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Intervé el Sr. Guix. Caldria si és possible incloure en els plecs de clàusules 
administratives que les persones o entitats que poguessin concórrer en aquesta 
contractació fossin cooperatives agràries o societats agràries de transformació, 
d’aquesta manera donar un servei als pagesos sense finalitat de lucre. En l’apartat on 
es valorarà la participació en campanyes de foment de productes de proximitat, km0, 
comerç just i producció ecològica,  també hi hauria de dir de producció integrada. 
Perquè és un tipus d’activitat agrària que es fa sense productes fitosanitaris. 
 
Intervé la Sra. Torras. Segons la llei de contractes no es pot restringir  que sigui 
dedicat només a cooperatives agràries. En tot cas, en el primer punt de la clàusula 
proposa que l'objecte del contracte es destinarà a pràctiques d'ensenyament agrari i 
centre cultural i divulgador de l'activitat agrària. Això ja la fa diferent a que no sigui una 
única botiga. Per altra banda, ens anotem els suggeriment de la producció integrada. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 

11.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS, MÚSICA I ARTS ESCÈNCIQUES 3R 
TRIMESTRE 2021 

Núm. de referència : X2021027826     
Núm. expedient: IG112021000014 

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

 
 

OLOTCultura / 

ARTS 

ESCÈNIQUES                 

ESTIU 2021                 

DIA HORA ESPECTACLE:  COMPANYIA: PREUS SA VARIS OC AC 

DIVENDRES 3 
SETEMBRE 19,30H 

CONTES DE VICTOR 
CATALA TNC 6,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 € 1,00 € 

DISSABTE 18 
SETEMBRE 18,00H LA INFANTICIDA BLANCA LLUM I MARIA CABRERA 6,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €   

DIUMENGE 19 
SETEMBRE 18,00H LA INFANTICIDA BLANCA LLUM I MARIA CABRERA 6,00 € 5,00 € 5,00 € 5,00 €   
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• S.A = Club de fidelitat Societat Anònima 
• VARIS =  Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC 
• O.C = Treballadors Olot Cultura 
• APROPA: Apropa Cultura 

 
 

Segon.- Formular proposta d’aprovació dels preus públics corresponents als 
espectacles de música de la Temporada Juliol-Setembre 2021. 
 

OLOT CULTURA /MÚSICA 

Data  Hora Formació Preus  Anticipades S.A. O.C. Apropa 

24/09/21 19:30 Montorfano & Ardito 10€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

25/09/21 20:00 Elisabeth Franch 8€ 6€ 5€ 5€ 3€ 

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

 
 

 

Tercer.- Publicar tots aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora. 
 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens abstindrem fins que no hi hagi una tarificació social i 
progressiva. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
12.1. - MOCIÓ  A FAVOR DE DONAR UN NOU ÚS A LA TORRE CASTANYS: UNA 

EXPOSICIÓ PERMANENT SOBRE EL RIU FLUVIÀ. 
 
Núm. de referència : X2021028248     
Núm. expedient: SG022021000013 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

El Fluvià sempre ha representat un eix vertebrador de la ciutat d’Olot. Podria ser un 
exemple de com els espais naturals poden conviure amb els espais urbans, però fa 
massa temps que la ciutat viu d’esquena al riu. Son poques les accions que al llarg 
dels anys, l’Administració Local ha desenvolupat per potenciar els valors que el riu pot 
oferir a la ciutat. 

El Fluvià té un recorregut d'uns 4,5 km al seu pas per Olot. D'aquest hi ha algunes 
zones que han estat tradicionalment punts de trobada i d'esbarjo dels olotins, com ho 
són: l'Àrea recreativa del Tussols Basil, les Fonts de Sant Roc, el Parc de les Mores, 
les Tries, entre d’altres. 

Per altra banda, el Fluvià és el gran connector natural que travessa la ciutat, un 
corredor d’un gran interès  que comunica directament la ciutat amb el Parc Natural. 
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 Amb la posada en funcionament del Espai Cràter es tancarà l’actual Museu dels 
Volcans, ubicat a la Torre Castanys del Parc Nou i és un bon moment per reafirmar-
nos en l’objectiu de què la nostra ciutat miri cap al riu, i no li doni l'esquena. 

Creiem que és necessària una exposició permanent sobre el riu Fluvià, que sigui un 
espai pedagògic i de divulgació de tots els àmbits que estan a l’entorn del riu:  

• La flora  

• La fauna  

• La geologia  

• La conca hidràulica  

• La agricultura i la ramaderia  

• L’aprofitament d’energia hidràulica  

• L’arquitectura fluvial  

• El patrimoni industrial  

També pensem que és molt interessant la creació d’un Consorci d’Ajuntaments format 
pels municipis banyats pel Fluvià, amb l'objectiu de gestionar les polítiques i crear 
sinergies a l’entorn del riu d’una manera conjunta i respectuosa amb l’entorn. En 
aquest àmbit, ja existeix una experiència similar, a l’entorn del riu Ter (Alba-Ter) que 
agrupa tots els municipis i consells comarcals des de Setcases fins a Torroella de 
Montgrí.  

Per això demanem al Ple l’adopció dels següents: 

ACORDS 

1.- Estudiar la possibilitat de crear una exposició permanent sobre el riu Fluvià i ubicar-
la a la Torre Castanys del Parc Nou. 

2.- Iniciar els tràmits per la creació d’una Comissió d’Alcaldes dels municipis que estan 
a l’entorn del riu Fluvià amb seu a la Torre Castanys d’Olot. 

 
 

 

Intervé el Sr. Guix i llegeix el contingut de la Moció. 
 
Intervé el Sr. Riera. Estem d’acord que la ciutat d’Olot viu d’esquena al riu. Ens agrada 
el concepte del Consorci per tal de plantejar que hi hagi un òrgan format per tots els 
ajuntaments, consells comarcals que són banyats pel mateix riu Fluvià. Que tingui la 
capacitat d'encarregar-se de la conservació de tot el curs fluvial, de punta a punta.  Per 
altra banda, no ens convens l’exposició permanent a la Torre Castanys. Estem d’acord 
en la idea d’un museu però no en la seva ubicació. Perquè no imaginem una exposició 
permanent del riu Fluvià allunyada del riu. L’entendríem molt més en un edifici 
significatiu del mateix curs fluvial de la ciutat, com una antiga adoberia o fàbrica tèxtil 
que han estat utilitzant l’energia del riu.  
 
Intervé el Sr. Quintana. No crec que la ciutat estigui d’esquena al riu, en tot cas si és 
cert que el podria mirar més. S’han fet algunes coses, com la possibilitat de vorejar el 
riu  a través del Pg. de Sant Roc o passejar en d’altres trams. Però caldria fer-hi més, 
per donar al riu més valor perquè forma part del patrimoni de la ciutat. No ens a 
sembla malament li idea de fer un consorci de totes les ciutats per on passa el Fluvià. 
En quan a la ubicació, entenem que a la part museística de l'Espai Cràter que ha de 
parlar dels volcans, seria també un lloc adequat per parlar de l'entorn mediambiental 
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de la comarca fent referència al Fluvià. Sí més endavant es crea un Consorci del riu 
Fluvià i es creu que cal crear un centre d’interpretació, estaria bé que la ciutat d’Olot 
s’oferís com a  possibilitat. En tot cas, tenim dubtes si la millor situació per aquest 
centre ha de ser la Torre Castanys perquè com hem dit ja en anteriors plens caldria 
tenir una planificació general dels equipaments de la ciutat, per veure quines 
necessitats tenim. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. És una moció amb la intenció d’obrir un debat i estudiar la 
possibilitat de crear una exposició permanent i un consorci. La trobo encertada, ja que 
en pocs mesos el Museu dels Volcans passarà a l’Espai Cràter i la Torre Castanys 
deixarà de funcionar. Per tant, és un debat que haurem de tenir i decidir a partir 
d’aquesta moció si tirem endavant aquesta proposta. N’hem de començar a parlar, 
també amb d’altres ajuntaments sobre la possibilitat de fer-ho conjuntament i  el 
convido també que ens ajudi.  
 
Intervé el Sr. Guix. Sí, és cert que l’ànim de la moció és un principi de debat. És 
important que ens coordinem i fem polítiques transversals de l’entorn del riu Fluvià. La 
idea també de fer-ho a la Torre Castanys és per intentar fer-ho amb poca inversió. I si 
això funciona, valorar la possibilitat de buscar una ubicació al costat del riu. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

13.1. - PREGUNTA SOBRE EL SERVEI FUNERARI D’OLOT I COMARCA. 
Núm. de referència : X2021028252     
Núm. expedient: SG022021000014 

 
L’empresa Besora té la concessió del servei del cementiri municipal fins el 2045, 
concessió ampliada en el seu moment per la construcció d’una sala polivalent per les 
cerimònies i la instal·lació d’un crematori. 
 
En el mandat passat es va plantejar la possibilitat de l'ampliació de la sala de 
cerimònies del cementiri, per tal de garantir la presència de més persones, degut a que 
aquesta quedava petita. 
 
A banda, aquesta empresa gestiona de forma privada el servei funerari i tanatori que 
es troba ubicat a la carretera la Canya, en una zona de trànsit i amb dificultats tant 
d’aparcament com d’accés a les instal·lacions. Des de la CUP, pensem que, donat el 
nombre d'habitants de la comarca i comptant que és una comarca envellida, caldria 
plantejar-se una reubicació del tanatori. L’actual ubicació no garanteix un bon servei ja 
que no hi ha prou aparcament (en aquella zona hi ha establiments comercials i 
empreses, a més d’habitatges, que en fan ús) i tampoc no hi ha aparcaments per a 
persones amb mobilitat reduïda. A més, l’accés al tanatori dels vianants a través del 
semàfor provoca cues de vehicles aturats, sobretot en hores puntes d’accés a la ciutat 
a través de la carretera de la Canya. 
 
Per tot això, volem fer les següents preguntes: 
 

1. Des de l’ajuntament s’ha plantejat a l’empresa Besora que estudiï la possibilitat 
d’ubicar el tanatori en un altre espai de la ciutat? Un espai més accessible, amb 
més aparcament, amb més espai obert, amb unes instal·lacions adequades per 
garantir la intimitat dels familiars sobretot pel que fa a l’espai exterior. 
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2. Com ha quedat el plantejament d’ampliar la sala de cerimònies? I en cas que de 
moment no s'hagués plantejat pensem que des de l’ajuntament s’hauria d’instar a 
l’empresa concessionària a disposar del material tècnic de so adient per l'espai i 
els seus exteriors (altaveus, micròfon, equip de música, etc.) per tal que les 
famílies puguin realitzar el comiat que vulguin als seus familiars sobretot, quan 
l’espai queda petit i la gent no pot entrar a la sala i ha de seguir les cerimònies de 
comiat des dels exteriors de la sala. 
 
3. Ens podrien explicar també com es gestionen el enterraments de beneficència? 
Qui cobreix el cost de l’enterrament, l’empresa o l’ajuntament? I hi ha algun 
document a on s’ha deixat constància d’aquest procediment? O s’ha fet algun 
decret ? 

 
 
Presenta la pregunta la  Sra. Roca i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Torras. L’explotació del tanatori la realitza una empresa d’àmbit privat i 
a dia d’avui no hem tingut cap conversa pel que fa al seu canvi d’ubicació. Estem 
d’acord amb vostès que no és la millor ubicació i l’únic que podem fer és fer algun 
suggeriment per aquest canvi d’ubicació.  
Pel que fa a la segona pregunta sobre l’ampliació de la sala de cerimònies, fa uns 
mesos que estem en contacte amb l’empresa concessionària, per tal de millorar les 
prestacions. És necessari en aquest cas arribar a un acord entre les dues parts, tenint 
en compte que el que es pretén és que la concessionària es faci càrrec de les obres.  
Per part de l'Ajuntament es farà tot el que calgui perquè les prestacions siguin les 
màximes i fer aquesta ampliació. Ara mateix,  estem avançant i treballant amb 
diferents propostes econòmiques. També jurídicament es busca la millor solució per 
arribar a un acord. Quan tinguem més avançades aquestes converses els donarem 
més detall.  
Finalment a la última pregunta referent els enterraments de beneficència, aquests els 
gestiona directament l’empresa concessionària a petició dels Servies Socials. Pel que 
fa el cost, l’Ajuntament té una sèrie de sepultures destinades a beneficència i en 
cedeixen el seu ús. L’empresa concessionària es fa càrrec del servei, del transport, de 
la caixa i de tots els tràmits. Pel que fa a la documentació, es fa un document on es 
deixa constància d'aquest procediment. També hi ha un formulari d'enterrament que 
omple l'empresa concessionària i s’hi adjunta un informe previ que s’ha fet des de 
Serveis Socials. 
 

14.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
PISOS LLIBERADA FERRARONS 
Intervé la Sra. Roca. El mes de juliol passat se’ns va dir que els pisos del c. Lliberada 
Ferrarons estaven adjudicats. Ara, llegint l’estudi d’habitatge del passat mes de febrer 
veiem que aquests 3 pisos estant buits. Ens podrien aclarir quina és la seva situació? 
Estant ocupats? En l’informe també parla de 3 parcel·les que s’han de destinar 
habitatge de lloguer assequible gestionades per GUOSA. I també tres parcel·les més 
pendents de desenvolupar-se al c. dels Sastres. Ens poden dir on estan situades totes 
elles? 
 
Intervé el Sr. Güell. Sí, efectivament hi ha hagut sincronia en el moment que es va fer 
la visita als immobles i la redacció final del projecte. El procés d'elaboració de tot el 
document ha estat molt extens temporalment. En el moment de visitar els pisos 
estaven buits però, posteriorment mentre es va acabar de redactar el document, 
aquests es van ocupar.  Per això, aquesta divergència que han detectat. Actualment 
els 3 pisos estan ocupats. En relació al tema de les tres parcel·les destinades a 
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habitatge públic, fan referència a les tres parcel·les situades a la testera nord de l'illa 
delimitat pel perímetre del c. Lliberada Ferrarons, c. Alta maduixa i c. dels Sastres. 
 
PREC RETIRAR CONSTRUCCIONS ZONES VERDES 
Intervé el Sr. Riera. Des de la covid han proliferat barraques i altres construccions 
il·legals en zones verdes  com el Parc Natural. Demanem que es facin efectius els 
avisos pertinents i es procedeixi a fer els desmuntatges d’aquestes. També, en casos 
de reiteració que es procedeixi a fer la sanció corresponent. Són construccions il·legals 
i són un perill pel Parc Natural. Per altra banda, també comporten manca de 
convivència amb sorolls o fins i tot en algun cas algun tipus de festa. Caldria esmenar i 
treballar-hi. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde.  Crec que es tracte d’un cas que tenim identificat. De totes 
formes si ens vol fer arribar informació més precisa del lloc exacte, comprovaríem si és 
el mateix cas o es tracte d’un altre. I així, vetllar perquè no es produeixin aquest casos. 
El barraquisme és un tema que ens preocupa perquè no és la imatge que volem donar 
sobretot en zones com Bosc de Tosca o La Fageda. 
 
INSTAL·LAR BANCS I PAPERES POLÍGON INDUSTRIAL PLA DE BAIX 
Intervé el Sr. Guix. Cada vegada hi ha més treballadors de les empreses de l’Av. 
Europa o treballadors d’empreses auxiliars que estant treballant en aquella zona que 
utilitzen la zona verda per menjar o descansar. Potser seria necessari instal·lar més 
bancs i papereres a la zona. 
 
Intervé el Sr. Vayreda. Si es tracte puntualment de treballadors que mengen per les 
obres que s’estan realitzant en aquesta zona, entenc que això s'acabarà. Però, si es 
tracte dels treballadors de l’escorxador i Noel en tot cas hem de demanar a aquestes 
empreses que tinguin menjadors en les seves instal·lacions, ja sigui per la dignitat dels 
seus treballadors per poder menjar en llocs adequats. Per altra banda, posant aquest 
bancs no ens agradaria consolidar una situació que no és bona ni pels treballadors, ni 
per la imatge de la ciutat. 
 
ZONA PER GOSSOS 
Intervé el Sr. Guix. L’Ajuntament està fent un estudi i una memòria valorada sobre la 
creació d’una zona per gossos. Els recordo que ja es va fer una redacció de la zona de 
les Fonts per ubicar-n’hi un allà. On han pensat ubicar aquesta nova zona per gossos? 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Justament a la zona de les Fonts és la ubicació on estem 
treballant en l’elaboració d’aquest projecte. Quan el tinguem més treballat els hi farem 
arribar per poder-ne parlar. 
 
ZONA APARCAMENT CRTA. SANT JOAN ABADESSES 
Intervé el Sr. Guix. Seria convenient arranjar l’aparcament de la Crta. Sant Joan de les 
Abadesses a la zona dels burots. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Mirarem si podem fer alguna gestió amb els propietaris per 
millorar-ho. 
 
RECOLLIDA DEIXALLES 
Intervé el Sr. Guix. Caldria fer un replantejament de la periodicitat de la recollida de 
deixalles o fins i tot posar més contenidors a la ciutat perquè ens arriben moltes 
queixes de veïns que els contenidors sempre són plens. Entenem perquè cada vegada 
la gent recicla molt més. 
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Intervé el Sr. Alcalde. És evident, nosaltres també ho veiem. D’aquí pocs dies 
convocarem a tots els grups per explicar el plec del nou concurs de les escombraries 
que hauria d'entrar en funcionament a partir de l'1 de gener de 2022 i que recull totes 
aquestes preocupacions per tal de millorar aquestes situacions. Molt aviat tindrem un 
llarg debat sobre aquest tema. 
 
INSTAL·LACIÓ JOCS AL FIRAL 
Intervé el Sr. Guix. Vist que encara no s’han instal·lat els jocs al Firal, insistir novament 
en la idea d’ubicar-los a la plaça del Teatre. Pensem que seria una millor ubicació 
perquè no molestarien per la festa major, ni al mercat i els nens estarien en una zona 
més integral i tranquil·la.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tornarem a reflexionar-hi. De totes formes la ubicació d’aquests 
espais té el seu origen en un procés participatiu i és anar en contra del que es va 
decidir en aquest procés i del que van decidir els arquitectes que van dissenyar aquest 
espai. 
 
TALLERS SUPORT EDUCATIU 
Intervé el Sr. Granados. Demanaríem que es plantegés la consolidació d’aquets tallers 
de suport educatiu durant l’estiu, per aquells alumnes que un cop acabat el curs 
escolar tenen necessitats socials molt evidents. Que es faci mitjançant recursos 
extraordinaris del Departament d'Educació o dels propis de l’Ajuntament. 
 
Intervé la Sra. Camps. Els tallers d’estudi assistit fa molts anys que existeixen i fan un 
bé a tots aquests alumnes que queden endarrerits. Amb aquesta subvenció del Pla de 
millores educatives s’ampliarà l’horari i el calendari d’aquests. Tenim d’altres recursos 
molts des de l’Ajuntament i alguns també des del propi PMOE. Aquests ens venen 
marcats des de la Generalitat i no els podem escollir nosaltres. Quan vulguin els 
podem explicar els recursos que subvencionen, l’import i a qui van dirigits. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les vuit menys 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 

 


