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ACTA NÚM.9 

EL DIA 26 D´AGOST DE 2021. 
1A CONVOCATÒRIA 

 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 26 d´agost 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. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 
TELEMÀTICS 

Núm. de referència : X2021039550     
Núm. expedient: SG012021000056 

 
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya 
mitjançant el Reial 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 Resolució SLT/2654/2021, de 19 d’agost, actualment vigent, 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, en relació a 
les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, estableix que  “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”.  
 
Aquesta modificació, que podia afectar drets fonamentals, requeria la ratificació judicial 
del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) per aplicar-les un cop finalitzat 
l’estat d’alarma. El TSJC ha avalat aquesta modificació i ha donat el seu vistiplau tenint 
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en compte, per una part,  la molt lleu repercussió que aquestes mesures poden tenir 
en el dret fonamental de reunió i, per altra, que, a criteri del TSJC, la Generalitat de 
Catalunya 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 26 d’agost a les 
sis de la tarda se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin.  
 
La normativa que regirà la sessió serà la prevista en el article 8 bis) del ROM. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

2. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 

 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 22 de juliol de 2021 
 
 

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

La sessió se celebra un mes més de forma telemàtica d’acord amb les mesures de 

prevenció de la COVID.  

 

A l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa hi ha actualment 3 persones ingressades 

per COVID. El Sr. Alcalde demana no baixar la guàrdia davant la pandèmia. Agraeix 

als professionals que, des de tots els àmbits, treballen per fer-hi front i reitera la 

necessitat d’augmentar el ritme de vacunacions. Tot i el número de persones que 

diàriament es dirigeixen al Casal Marià, el Sr. Alcalde insta la ciutadania a respondre a 

la crida de les autoritats sanitàries perquè es pugui augmentar el ritme de vacunacions 

de cara a les properes setmanes abans de l’inici del curs escolar o bé de la tornada a 

la feina. 

 

El Sr. Alcalde expressa el condol per la mort del Sr. Josep Masó Canal. Vinculat al 

Centre Excursionista Olot, durant 30 anys va estar al capdavant de la Cooperativa del 

Camp d'Olot i va col·laborar amb moltes activitats lligades a la ciutat especialment en 

la Fira Ramadera de Sant Lluc. 

 

En l’apartat de felicitacions, El Sr. Alcalde proposa fer arribar el reconeixement del Ple 

al Sr. Antoni Mayans, director de l’Arxiu Municipal. El proper 3 de setembre el Sr. 

Mayans es jubila després de 35 anys de servei a la ciutat. L’Alcalde proposa fer-li 

arribar una felicitació en agraïment pels anys de dedicació a la ciutat.  
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El Sr. Alcalde també proposa traslladar una felicitació del plenari al fotògraf Pep Sau, 

que va ser el guanyador de l’onzena Biennal d’Art de Girona, convocada per la Casa 

de Cultura de la Diputació. 

 

En l’àmbit esportiu, El Sr. Alcalde destaca la participació dels olotins que han participat 

dels Jocs Olímpics celebrats a la Tokio. Proposa fer arribar una felicitació a Blai 

Mallarach que va obtenir la 4arta posició amb l’equip de waterpolo, a l’entrenador de 

natació Jordi Jou i a Xevi Buch que va arbitrar, entre molts altres partits, la final 

olímpica masculina de waterpolo. El Sr. Alcalde també desitja molta sort a l’atleta, Xavi 

Porras, que aquest divendres debutarà als Paralímpics de Tokio amb el salt de 

llargada en la cinquena participació de l’olotí en unes Olimpíades. 

 

Davant la proximitat de les Festes del Tura, El Sr. Alcalde agraeix a totes les persones 

que les faran possible. A l’equip de l’Àrea de Festes encapçalat pel regidor Agustí 

Arbós i els tècnics que, junt amb la Comissió de Festes, amb coordinació amb Brigada 

Municipal, Policia, Protecció Civil aquest any dediquen més esforços que mai per a la 

festa major de la ciutat. També remarca la importància de les entitats a les Festes 

organitzant activitats i durant la resta de l’any.  

 

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 22 de juliol. 

- de particulars: 6 

- d’entitats:  10 

 

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

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

22 de juliol: 

 

- Divendres 23 de juliol va presidir la Comissió per a la Variant d’Olot, que va 

tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament d’Olot. El Secretari de Territori i 

Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, Isidre Gavín, i Xavier Flores, director 

general d'Infraestructures de Mobilitat de la Generalitat de Catalunya, van 

assistir a la trobada junt amb el director dels Serveis Territorials del 

Departament a Girona, a més dels representants de diferents grups municipals, 

entitats i associacions de veïns de la ciutat.  

- 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:   
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- 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.  

- 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. A 

la tarda, va presidir el Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa.   

- 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. 

- Dimarts 27 de juliol va assistir a l’acte de presentació del cartell de Festes del 

Tura, que aquest any ha anat a càrrec de l’artista Lluís Juanola. Al pati de 

l’Hospici, el regidor Agustí Arbós va donar a conèixer els primers detalls de la 

programació de la Festa Major d’Olot que s’ha adaptat a les mesures de 

restricció de la COVID.  

- Dijous 29 de juliol, va assistir a l’acte de presentació dels actes de celebració 

del centenari i de la nova temporada de la UEO que van tenir lloc al Torín.  

- Dissabte 7 d’agost, es va desplaçar a Santa Coloma de Farners on va 

participar en l’acte de celebració de l’aniversari del naixement del pintor 

colomenc Josep Beulas i Recasens. 

- Dissabte 14 d’agost va assistir a diferents actes organitzats amb motiu de la 

festivitat de Sant Roc. Un concert i l’elecció de l’Hereu i la Pubilla van ser 

algunes de les activitats organitzades per l’AV del barri a les que va participar i 

que van tenir com a escenari les Fonts de Sant Roc.  

- Diumenge 22 d’agost, l’Alcalde Pep Berga -acompanyat de la regidora d’Acció 

Social, Imma Muñoz- va assistir al partit de futbol solidari que va jugar la Unió 

Esportiva Olot contra el Nàstic. El partit, que es va disputar a l’Estadi Municipal, 

va recollir fons a favor de Càritas Garrotxa. 

- Dimecres 25 d’agost, l’Alcalde va prendre part de l’acte d’inauguració i el primer 

dels espectacles del festival Es Dansa de Les Preses. 

 
Intervé el Sr. Guix. Aprofitant que s’acaba l’estiu voldria fer arribar una felicitació molt 
especial al sector turístic. A tota aquella gent des de productors, transformadors, 
cuiners, cambrers, etc. Que ens fa quedar bé davant del turisme que cada dia ens 
visita a la ciutat. Defensant la cultura i la nostra manera de fer en general.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Felicitar al Club Patinatge Olot per tornar a excel·lir en l'àmbit 
de les competicions on han participat fins ara. I també, felicitar als  representants 
olotins a Tòquio. De cara a les Festes del Tura tot el reconeixement a la gent que les 
ha muntat perquè són unes festes complexes i més en el moment que estem. 
Esperem que tothom les pugui gaudir però amb el màxim seny possible tenint sempre 
en compte el moment en què ens trobem. 
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4. - DECRETS 
 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2021LDEC002795 al 2021LDEC003221. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden aclarir el decret en què es comunica al Servei Català 
de Salut que es valorarà la seva petició d’exempció d’IBI, dels béns immobles de 
titularitat pública amb finalitats de centres sanitaris per l’exercici 2022? 
 
Respon la Sra. Torras. Cada any el Servei Català de la Salut ens insta que quan fem 
les ordenances fiscals pel proper any tinguem una exempció de l'IBI per l'ambulatori. 
En aquest decret només els comuniquem que la seva petició serà contestada en el 
moment de fer les ordenances fiscals. Cada any però, decidim que aquest IBI s’ha de 
pagar. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens poden explicar el decret d’adjudicació del servei de redacció 
de l’ordenança de l'edificació i paisatge urbà de la ciutat d'Olot? 

 

Respon el Sr. Güell.  Arrel de les actuacions que s’han fet en el barri vell, s’ha fet la 
reflexió que hi ha molts elements patrimonials que no tenen cap element de protecció. 
Com per exemple  elements ornamentals, llindes, tancaments d’habitatges o 
comerços. Per tant, es va considerar important disposar d'una ordenança que 
permetés a l'Ajuntament protegir tots aquest elements que caracteritzen el barri vell 
però també d’altres zones de la ciutat. Es tracte doncs de la contractació d’aquest 
serveis de redacció de l’ordenança. 
 

 
Intervé la Sra. Roca.  ens poden explicar del decret autoritzant reservar estacionament 
al carrer Panyó núm. 7 de manera intermitent durant 5 mesos? 

 

Respon el Sr. Sellabona. No sé exactament el detall d’aquest decret. Però segurament 
es tracta  d'algunes obres que necessiten de manera periòdica algun tipus de 
estacionament. De totes formes ho buscaré i li comunicaré exactament de què es 
tracten. 
 
 

Intervé la Sra. Roca. Mitjançant decret 2021LDEC003194 s’han adjudicat les obres 
d'adequació i posada a punt de l'habitatge ubicat a l'avinguda Santa Coloma núm.4 
baixos 2, per destinar-lo a cobrir necessitats habitacionals. En quin punt es troben? 
 
Respon el Sr. Güell. Són les obres que es van contractar per l'adequació de l’ 
habitatge que es va adquirir per dret de tempteig i retracte.  Les obres per adequar 
l’habitatge ja s'han iniciat, però no ser dir en quin termini estaran acabades. 
 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens poden explicar el decret 2021LDEC002827 d’adjudicació 
d’obres d'instal·lació de tres punts d'enllumenat públic a la zona de l'edificació 
enderrocada en el carrer sastres, prop de la plaça de les monges? 
 
Respon el Sr. Sellabona. En motiu dels enderrocs que es van realitzar als edificis c. 
dels Sastres amb c. Lliberada Ferrarons, es van eliminar els punts d’il·luminació que 
tenien façana. Es tracte d’instal·lar tres punts d’enllumenat per esmenar aquesta 
retirada d’il·luminació que s’ha fet amb l’enderroc dels edificis. 
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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. A la junta del dia 29 de juliol es declara deserta la licitació del Pla 
de comunicació, disseny de pàgina web, creació de continguts digitals i de difusió de 
l'Espai Cràter. Però després s’aprova un nou plec. Quin és el motiu per quedar 
deserta? Quins canvis s’han introduït en el nou plec? 
 
Intervé el Sr. Vayreda. A la primera licitació, els tècnics van considerar que no hi havia 
cap proposta prou adequada per als serveis que es demanaven i es va decidir fer una 
nova licitació.  Es van distribuir els recursos en dos lots. Un en relació a la web i l'altra 
en relació al pla de comunicació. Aquesta segona licitació ha funcionat molt bé perquè 
s'hi han presentat varies empreses. Per tant,  estem convençuts que podrem escollir 
una empresa solvent en els dos lots perquè facin un bon servei. 
 
Intervé la Sra. Roca. Em moltes juntes de govern s’estan aprovant serveis 
extraordinaris de la Policia Municipal. Per què són aquest serveis extraordinaris? Per 
campanyes que es realitzen o per falta d’efectius? 
 
Intervé la Sra. Camps. Es tracta d’aquells actes i situacions extraordinàries que 
requereixen d’un reforç policial. 
 

 
6.1. - INSTRUIR EXPEDIENT PER A LA CESSIÓ GRATUÏTA DEL BE 

PATRIMONIAL DENOMINAT ANTIC CONVENT DE LA DIVINA PROVIDÈNCIA. 
 
Núm. de referència : X2021039981     
Núm. expedient: SC992021000016 

 
Atenent la necessitat d’oferir noves oportunitats formatives al jovent olotí que es troben 
fora del sistema educatiu i  que redundarà en benefici de tota la ciutadania d’aquest 
municipi i de tota la comarca.   
 
Vist el projecte presentat per la Fundació La Fageda, representada pel seu president, 
Sr. Cristòbal Colon i Palasí, NIF G-1708247 amb  adreça Mas els Casals s/n de Santa 
Pau 17811,  amb registre d’entrada  2021010293 del dia 7 de juny del 2021. 
 
El projecte presentat sota la denominació  NOIMA (paraula grega que significa “sentit 
comú”) té per finalitat millorar el desenvolupament personal, educatiu i social als joves 
de la comarca de la Garrotxa que es troben fora del sistema educatiu ordinari.                          
 
Atesa la impossibilitat que aquest Ajuntament pugui dur a terme aquest projecte. 
 
Atès que segons els Estatuts de la Fundació la Fageda, aquesta Fundació és una 
entitat sense afany de lucre i les seves finalitats són d’interès general (article 4), i entre 
els seus objectius hi consta:  
e) proposar i realitzar activitats de formació, difusió, promoció i edició, relacionades 
amb la inserció social i laboral dels col·lectius amb discapacitat o amb risc d’exclusió.                                                                                                                                                                                                                               
  
Atès que  per dur a terme el projecte, la Fundació la Fageda necessita uns espais i 
sol·licita a l’Ajuntament: 

a) la donació de l’edifici de la Providència per poder completar el projecte i fer-lo 
realitat  i  



 

Mod ACTS_DP06 

b) la coordinació amb els serveis públics que tenen relació amb el projecte 
formatiu, laboral i social. 

 
Atès que l’Ajuntament d’Olot disposa de la propietat de l’edifici anomenat “Antic 
convent de La Divina Providència”, ubicat al carrer Fluvià núm. 25 d’Olot, segons 
escriptura notarial  de cessió per part del bisbat de Girona, subscrita davant del Notari 
Sr. Angel Arregui Laborda, núm. de protocol 2.313. de data  30 de novembre de 2.020 
i es troba inscrita en l’inventari municipal. 
 
Atès que la naturalesa del bé immoble “la Providència” té el caràcter patrimonial. 
   
Vist que la necessitat del projecte ha estat validat pel cap d’àrea de Cultura i Educació, 
per la directora del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa (CASG) i per la gerenta del 
Consorci Dinàmig. 
 
Vist l’informe jurídic emès per la Secretària municipal sobre el procediment i els 
condicionants per a la tramitació d’aquesta cessió. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer. INSTRUIR expedient per a la cessió gratuïta del bé de titularitat municipal 
qualificat de patrimonial situat a Olot al carrer Fluvià núm. 25 anomenat “Antic convent 
de la Divina Providència”. 
 
Propietat d’aquest Ajuntament segons escriptura notarial  de cessió per part del bisbat 
de Girona, subscrita davant del Notari Sr. Angel Arregui Laborda, núm. de protocol 
2.313. de data  30 de novembre de 2.020  
 
Segon.- Recavar la següent documentació: 
 

a) Certificació de l’inventari de béns municipals amb la descripció i determinació 
del caràcter del bé objecte de cessió. 
 

b) Informe del cap d’àrea d’educació i cultura, d’estudi i validació de la necessitat 
del projecte. 

 
c) Informe de l’arquitecte municipal de compatibilitat de l’edifici  per a la 

implementació del projecte NOIMA i que s’acrediti que el bé no està 
compromès en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació que el faci necessari 
per l’Ajuntament. 

 
d) Informe de la comissió jurídica validant el procediment de tramitació. 

 
Tercer.- Sotmetre l’expedient a informació pública, un cop conclosa la seva instrucció, 
per un període de trenta dies, mitjançant la inserció d’edictes al DOGC i al BOP, al 
tauler d’anuncis de l’Ajuntament i al portal de transparència, a l’efecte que qualsevol 
interessat pugui presentar les al·legacions o reclamacions que estimi convenients en 
l’esmentat termini. 
 
Quart.- Trametre l’expedient complert al Departament de Governació de la Generalitat 
de Catalunya, un cop finalitzat el tràmit de la informació pública i segons preceptua 
l’article 49.3 de reglament de patrimoni dels ens locals. 
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Cinquè.- Facultar a l’alcalde a signar els actes de tràmit necessaris, fins a l’acord de 
cessió que serà competència del Ple de l’Ajuntament. 
 
 
Intervé la Sra. Camps.  Avui és un punt d'inici administratiu que comporta tot un 
procediment que ha de culminar en la posada en marxa d'una escola de noves 
oportunitats. Aquesta escola de noves oportunitats és un projecte de ciutat que vol 
donar resposta a una necessitat detectada l’any 2018, arrel d’un treball en xarxa entre 
diferents agents educatius, socials, laborals i formatius. En aquest moment, neix el 
Social Lab Garrotxa que és una plataforma impulsada des de l'Ajuntament d'Olot per 
desenvolupar respostes innovadores a reptes complexos. Els més de trenta agents 
que van formar part d'aquest treball en xarxa van definir primer la necessitat, i després 
la resposta més adequada a aquesta necessitat. En aquell moment va concretar-se 
com una escola de noves oportunitats. Un d'aquests trenta agents era la Fundació La 
Fageda que es va brindar en aquell moment a portar la pràctica. A partir d'aquí, 
juntament amb els tècnics de les àrees d'Educació, Ocupació i Acció Social es van 
posar a treballar per la viabilitat.  
A la nostra ciutat tenim joves que han quedat fora del sistema educatiu reglat o bé que 
no hi han estat mai. Es troben en una situació de vulnerabilitat social perquè no tenen 
opció a cap recurs formatiu-educatiu per tenir accés al mercat laboral. No volem que 
cap jove no tingui una opció de cap tipus de formació educativa. Per tant, un cop 
detectada aquesta necessitat hem començat a treballar per intentar dissenyar un 
projecte transversal que inclogués agents de l'àmbit educatiu, social, laboral i  
formatiu.  L'objectiu és clar, oferir a tots els joves serveis i recursos per acompanyar-
los en un moment personal vital. Donar los formació, motivació, confiança per afrontar, 
orientar i acompanyar de manera específica el projecte vital que el propi jove vol portar 
a terme. Oferint eines, bé per retornar al sistema educatiu i continuar estudiant. O bé, 
per incorporar-se en el mercat laboral amb la formació corresponent i adient. Avui per 
avui, tenim comptabilitzats a la nostra ciutat 80 joves que no tenen cap recurs en 
aquest sentit. Principalment, per la manca de places dels recursos existents. Però 
també per la inexistència d'un recurs adequat al perfil concret del jove. Amb la voluntat 
de donar resposta ja fa temps que s'està treballant amb l’objectiu de la creació d'una 
escola de noves oportunitats, un format que ja existeix a Catalunya. La idea bàsica 
d'aquest recurs és doble. En primer lloc, ampliar la oferta formativa que ja tenim i en 
segon lloc, integrar en una única estructura tots els recursos d'atenció en aquest 
col·lectiu. El format de l’escola de noves oportunitats tenen uns pilars bàsics 
diferencials d'aquest recurs. El més important és l'acompanyament personalitzat. Cada 
persona necessita un itinerari personal diferenciat del que necessita el seu company. 
Tant pel que fa al tipus de formació, a la durada, a la tipologia de recursos etc. Cada 
persona és única té característiques, interessos i necessitats diferents. Això és una 
diferència clau en els recursos que ja existeixen. Un altre pilar bàsic diferencial és 
l'apoderament del jove cap al seu procés vital. El jove participa del dibuix del seu 
procés vital d'acord amb els seus interessos.  Una altra característica interessant és 
que la formació que s'ofereix dona resposta a l'activitat econòmica de la comarca. 
Perquè primerament ja s'han fet reunions amb el teixit empresarial de la comarca per 
saber quina és l'activitat econòmica i l'oferta econòmica de la comarca per dibuixar 
aquesta escola de Noves Oportunitats d'Olot. També és important la adaptabilitat 
constant d'aquest projecte per donar resposta a les necessitats canviants dels joves i 
de la societat. 
Avui s'inicia aquest procés de cessió de l'espai en base a un projecte que ha presentat 
la Fundació La Fageda i per tirar-lo endavant la Fundació La Fageda ha demanat un 
espai a l'Ajuntament. Del ple d'avui es desprèn que es demanaran informes de 
viabilitat educativa, urbanística i jurídica als tècnics de l'Ajuntament. Després hi haurà 
una exposició pública de l'expedient, per un període de 30 dies perquè es pugin 
presentar al·legacions o altres propostes de projectes. Finalment, s’ha de fer una 
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remissió de l'expedient al Departament de Governació de la Generalitat de Catalunya i 
tornarà passar pèl Ple d'aquest Ajuntament per fer la cessió definitiva. El procés de 
cessió s’haurà acabat quan s’haurà escripturat. Agrair a tots els grups la seva 
disponibilitat, l'interès que han mostrat cap al tema, tant per resoldre dubtes com per 
fer aportacions en totes les reunions que hem fet. Tenim clar que és un projecte de 
ciutat i per tant ens ho hem de creure i participar-hi tots. 
 
Intervé el Sr. Riera.  Per nosaltres aquest punt hauria de quedar sobre de la taula. 
Bàsicament perquè ens trobem davant d'una cessió gratuïta d'un edifici que és 
patrimoni de l'Ajuntament i primer s’hauria d’aprovar un projecte complert. Després 
entrar a valorar el concepte de cessió de l'espai. En el cas d’avui, primer es cedeix 
l’espai i després ja es decidirà què es fa. Per tant, des del nostre punt de vista primer 
cal treballar i consensuar amb tots els agents implicats, tant municipals com 
comarcals. Evidentment que s’ha treballat però no de forma consensuada i coordinada 
entre tots els agents. Com que la proposta s’aprovarà i no es deixarà sobre la taula 
volem deixar clar que el nostre sentit del vot, no vol dir que no ens importin aquests 
joves, sinó que seguirem treballant per poder portar una solució vers la seva situació. 
A la ciutat d'Olot hi ha una problemàtica real diagnosticada des de fa anys. És cert que 
hi ha aproximadament uns 400  joves que han quedat fora d'un sistema reglat. A 
través de l’UEC, el PTT, l’escola d’adults, l’aula d’alfabetització, projectes singulars, 
etc.  N'estem podent atendre molt bé uns 250. Per tant, ens queda un grup d'unes 150 
joves. Aquí sí,  s'hauria de poder dotar d'un millor servei. Per tant és erroni parlar de 
400 joves desatesos. Com molt bé deia la regidora en el cas d’aquest projecte es parla 
de tractar 80 casuístiques. Per tant,  tampoc acabaríem de resoldre la totalitat del 
tema.  Però pel que hem llegit el projecte actual pretén acabar absorbint als serveis ja 
existents. 
Avui portem a aprovació instruir l'expedient de cessió gratuïta de la Providència a una 
fundació privada. Estem iniciant la donació d’un immoble a la Fundació que proposta 
un projecte.  Després d'aquests 35 anys aquest edifici públic quedarà en mans d'una 
fundació privada.  No hi estem d'acord perquè estem donant patrimoni públic a privats. 
Podríem parlar-ne per una cessió de 35 anys que pugui ser renovable, si és necessari 
o interessant per la ciutat. Però, considerem en aquest cas que el fet de fer una 
donació no és òptim. Tampoc entenem com es poden plantejar coses a 35 anys vista 
perquè la realitat o la necessitat, llavors poden ser unes altres. Per aquest concepte 
nosaltres votarem en contra a donar un equipament municipal. A més, s’ha anunciat 
un projecte sense haver pogut llegir cap document. Tampoc a la comunitat educativa 
que no ha pogut participar-hi activament. I al final se’ns facilita la informació a última 
hora quan feia setmanes que la estàvem reclamant. En cap moment hem vist un 
informe econòmic del projecte. Només hem vist un informe jurídic del procediment, un 
informe preliminar dels caps d'àrea implicats que sembla que no parli del projecte en 
aquest sentit. Per tant, del projecte que ens expliquen vostès al que nosaltres hem 
llegit canvia molt. Entenc que a les reunions se'ns digui que no cal  posar èmfasi en el 
projecte, perquè és un projecte viu i dinàmic i que allò important és l’objectiu. Però no 
ho comparteixo. Per nosaltres a part de l’objectiu, tant el camí, com les maneres també 
són molt importants. Aquest projecte d’inici comporta perdre un edifici municipal i com 
a administració no acabem de veure quina és la capacitat d'incidència de participar en 
aquest projecte. No només nosaltres com a representants polítics, sinó des de tota la 
comunitat socio-educativa. Perquè creiem que no s'ha parlat suficientment amb les 
directives dels centres, ni s'ha creat una comissió especial en el marc del Consell 
Escolar Municipal que és on es podria treballar, analitzar i profunditzar en el tema. Si 
ha de ser un projecte de ciutat, cal que hi participin tots els elements que n’han de 
formar part. Independentment de qui l’hagi d’acabar executant. Perquè la problemàtica 
és prou important com perquè esdevingui un projecte de comarca. Per nosaltres ens 
falta que tothom pugui dir la seva opinió perquè el projecte estigui suficientment definit 
i la millor manera és fer-ho de forma consensuada. Creiem que s’ha intentant però per 
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necessitats o per motius de covid, s’ha fet d’esquena a l’oposició i d’una part del teixit 
de la comunitat socio-educativa. En definitiva, creiem cal donar resposta als 140 joves. 
Que això no suposi malmetre la resposta que s’està donant als 250 que s'estan 
atenent. I ens agradaria fer-ho sense haver de donar cap equipament públic a cap 
privat. I sobretot que el projecte hauria de ser de consens a nivell polític i també a 
nivell tècnic i educatiu. 
 
Intervé el Sr. Mir. En primer lloc, compartim la necessitat que calen més recursos per 
atendre joves que queden fora del sistema educatiu reglat i joves que sovint estan en 
risc d'exclusió. En aquest sentit compartim l’interès en tirar endavant aquest projecte 
amb les màximes garanties. 
En segon lloc, posem en valor que sigui la Fageda qui ens presenti el projecte perquè 
és una entitat arrelada a la comarca i amb experiència contrastada a treballar amb 
alumnes en risc d’exclusió.  Dit això, trobem que en el llarg d’aquests dos anys de 
confecció i redacció del projecte hi trobem a faltar coses importants. Per nosaltres 
l’educació és un servei públic i no ens agrada que s’adjudiqui a una fundació privada. 
Tot i que, entenem que a vegades el servei públic no pot arribar a tot arreu. 
Demanaríem que com a mínim hi hagi un òrgan de coordinació que faci el control i la 
planificació educativa per aquest alumnat, amb representants del Departament 
d’Educació, de l’Ajuntament, del Consell Comarcal i dels agents que ja estant 
treballant en el territori. Per nosaltres aquest òrgan de coordinació és fonamental des 
dels inicis, per tal de poder fer un seguiment del que s’està fent, per les 
problemàtiques que hi pugui haver i sobretot per les propostes de futur que s'hagin de 
fer a través d'aquesta entitat, pel que fa a les ofertes d’educació. També ens a sembla  
fonamental que el projecte incorpori d’entrada els recursos que ja actualment estant en 
el territori. Sobretot parlem de la UEC, PTT, escola d’adults, creu roja, etc. 
No es tracte d’anar incorporant aquests recursos dintre de l’escola de noves 
oportunitats, sinó de consensuar prèviament i generar sinergies amb aquests recursos 
que ja tenim i convidar-los a incorporar-se. Però això només es pot fer si han pogut ser 
partícips del projecte, aportant les seves opinions, incorporant les seves 
preocupacions i treballant de manera conjunta. En aquest cas, ens dona la impressió 
que s’ha treballat en un projecte més a fora del territori que no en el propi territori. Si, 
és cert que s’han mirat experiències d’escoles de noves oportunitats dels país basc 
però, per altra banda no s’ha realitzat un treball a fons en el territori amb tots aquests 
agents per intentar incorporar-los. D’entrada tindrem una Fundació que treballarà per 
un costat, un PTT que seguirà fent la seva feina, una UEC que anirà per la seva banda 
i creiem que no és un bon començament per aquest projecte. Per tant, també 
demanaríem deixar el punt sobre la taula per poder treballar millor, incorporant a més 
gent. 
Entre d’altres elements, ens preocupa que si finalment el PTT s’ubica en el mateix 
edifici que l’escola NOIMA, s’hauria de garantir que segueixi amb la mateixa estructura 
actual, format amb participació del Departament, de l'Ajuntament i el Consell 
Comarcal. Per tal que el seu projecte no es veig perjudicat. 
La providència és un donació que ha rebut l’Ajuntament fa poc temps i automàticament 
donem una a la Fundació. Això no ens agrada perquè perdem patrimoni.  
Econòmicament també seria important tenir un informe de  viabilitat econòmica per 
conèixer què representarà el projecte per l’Ajuntament, acompanyat també per un 
informe de l’interventor.  Finalment, crec que l’ordre de fer les coses també l’hem 
equivocat. Primer ens hauria agradat tenir els informes, tenir un projecte definit, poder-
lo valorar, veure si es podran incorporar ara o en un futur tots els agents que hem 
parlat abans i una vegada un tinguem tot clar, portar la proposta en el Ple i votar-la. I 
no al revés. Perquè en aquests moments tenim una sèrie de dubtes que ens hagués 
agradat tenir clar abans de la votació. Malgrat ens fa molta il·lusió de poder tirar 
endavant aquest projecte, ens abstindrem. 
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Intervé el Sr. Granados. A Olot s’ha detectat que fa uns anys tenim un nombre prou 
important de joves que no disposen de cap recurs formatiu, alguns dels quals han 
acabat l'ESO i d'altres no. El projecte parla d’un volum potencial de 411. Dintre 
d’aquets uns 158 no té cap recurs i entre d'aquests gairebé un 80% tenen l'ESO. 
Independentment de la xifra, encara que fossin només 10 valdria la pena fer tota mena 
d'esforços per donar resposta a aquesta situació. 
Per tant,  el nostre grup des del primer moment hem expressat la nostra disposició a 
treballar en qualsevol projecte encaminat a millorar aquesta situació.  Ara és un bon 
moment per recordar tota la feina que s'està fent des dels projectes i recursos que 
actualment es fan. Des de tota mena de serveis educatius que donen suport al 75% 
del 411 joves que hem dit anteriorment. Hi ha molts agents, UEC, PFI, IFE, escola 
d’adults, aula de robotització, Càritas, Creu Roja, etc. la majoria dels quals són públics 
que fan el seu esforç per atendre aquests joves. Els mostrem tot el nostre suport i 
creiem que la seva experiència han de quedar inclosos en qualsevol projecte que 
aquesta comarca vulgui engegar per l'educació no reglada dels joves. I aquest és un 
punt a millorar clarament. Tant la UEC com el PFI han mostrat els seus dubtes sobre 
com es farà aquest procés. Em quines condicions hauran de treballar. Com 
s'organitzaran el dia a dia. Per tant, si es vol tirar endavant un projecte tan important 
s’hauria d'haver parlat prèviament amb tots els agents implicats. Del projecte que 
tenim ens queden forçes interrogants per resoldre.  Per exemple, sobre el nombre 
d'alumnes, els recursos, sobre com serà la gestió, la coordinació de serveis. Esperem 
poder-ho parlar i solucionar en el procés que ara s’obre perquè aquests són els 
nostres interrogants. Això ho podrem fer, tal com diu l’informe preliminar, en aquests 
espais de coordinació política i tècnica que nosaltres hi serem. Per altra banda, també 
ens a sembla estrany cedir un espai abans d'aprovar un projecte. Primer, cal saber 
què si farà, per després parlar de si s’escau el lloc on es farà. És una qüestió de 
responsabilitat pública.  Nosaltres, no volem donar la sensació que bloquegem aquest 
inici d’instrucció d'expedient. Per tant,  deixarem les nostres consideracions 
econòmiques, educatives i socials fins que hi hagi tots els informes preceptius. 
Esperarem que l’expedient s’acabi instruint per fer-hi les al·legacions i aportacions des 
del nostre grup. Per tot això, ens abstindrem. 
Per últim dir que ens desconcerta que sovint l’equip de govern tingui l’estratègia 
d’explicar públicament i donar per fet projectes que encara s’han de debatre en el Ple.  
Si avui tot just aprovem la instrucció de l’expedient, ens resulta poc comprensible que 
la noticia sobre aquest projecte s'hagi fet arribar a la premsa com una cosa ja feta. 
L’exemple ho tenim en una entrevista de l’alcalde al Punt Diari, també a Radio Olot i 
inclòs en la roda de premsa d’aquest matí. Que s’ha parlat d’aquest projecte com una 
cosa feta, fins i tot,  s’ha citat el nom d'aquesta fundació com a responsable del 
projecte. Aquesta estratègia creiem que treu legitimitat als plens municipals, si 
realment ens volen escoltar. Tampoc rebre la informació completa tres dies abans del 
ple ens sembla una bona pràctica, si vostès valoren la participació dels grups 
d'oposició. 
 
Intervé la Sra. Camps. Primer es parla de la cessió de l’espai perquè així està marcat 
per Llei del procediment jurídic administratiu. Els informes preliminars són una prèvia 
del que podrien ser els informes de viabilitat. Els hi hem enviat davant la insistència 
per part vostra a tenir alguna informació. Però de totes formes, no és del tot cert que fa 
poc temps que tenen la informació. Perquè fa molt que la tenen i l’hem comentat via e-
mail, telèfon i en trobades. Es tracte d’un projecte de servei públic però la gestió la farà 
La Fageda que és una fundació sense ànim de Lucre. Dona respostes d'interès públic 
amb un esperit de servei al ciutadà. 
Davant del dubte de si és una cessió o una donació, dir que avui iniciem una cessió 
condicionada a que en un màxim de 5 anys s’ha de portar a terme l’activitat. I d’aquí 
30 anys, si es continua portant a terme l’activitat per la qual ha estat cedit l’espai i 
haurà una donació a la fundació de La Fageda. Sí, és cert que si s’ha portat una 
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activitat que respon a una necessitat de ciutat durant 30 anys, tot fa pensar que els 
següents anys aquesta activitat es continuarà portant a terme. Per tant, no es perd un 
edifici sinó que es guanya. 
Pel que fa els recursos ja existents,  alguns continuaran depenent directament del 
Departament d'Educació, com és el cas del PTT. Però al utilitzar actualment també un 
espai municipal la nostra intenció és traslladar- ho també a  l'espai de la providència i 
compartir espai amb l’escola de noves oportunitats. La resta de recursos que 
existeixen van per licitació, així doncs continuaran anant per licitació.  
Des de l’administració local és inviable donar cobertura a tots aquests joves. De totes 
formes, hem tingut converses amb la Generalitat per si hi havia la possibilitat d'ampliar 
algun dels recursos que gestionen ells. Ens han ofert ampliar tres places. Però davant 
dels números que estem parlant, ens a sembla realment insuficient. En quan a la 
concreció del projecte, aquest reflexa una intencionalitat, però, és un projecte viu i els 
detalls van canviant segons l'entorn en el qual es desenvolupa. Per tant, s’aniran 
concretant depenent de cada moment i situació. Quan diuen que el projecte no està 
definit no és cert. Està claríssim quin és. Es tracte d’un projecte d'escola de noves 
oportunitats i és evident que  la cessió es demana per portar a terme aquest projecte. 
 
Intervé el Sr. Riera. Davant una mancança de coordinació a nivell polític però sobretot 
a nivell dels d’agents. Davant la diversitat de xifres en quan a joves que es podran 
atendre. Inicialment, són 80, però es podrà doblar el nombre una vegada iniciat el curs. 
Davant el dubte de si serà una cessió o una donació. El fet de parlar abans amb la 
premsa i de no rebre la informació en temps suficient abans d’un Ple. Més enllà que el 
tema administratiu i jurídic tingui aquests tempos hi ha la part més política que 
requereix de més treball i més consens. Si aquesta hagués estat més suficient, ara no 
debatríem aquestes qüestions, sinó que en debatríem d’altres més profitoses  per la 
ciutadania. Volem deixar clar, que en cap cas qüestionem La Fageda, sinó la donació. 
Perquè no sabem les necessitat d’aquí de 30 anys. Per tant, creiem que la fórmula 
més òptica serà renegociar llavors la necessita d’això, i evidentment el dret d´ús si 
continua aquesta necessitat. Quan parlem del sentit de pèrdua és en aquest sentit que 
quan el dones ja no és teu. 
 
Intervé el Sr. Mir. Aquesta cessió amb posterior donació que farem ara quedarà 
registrat en un document notarial? Una de les potes del projecte serà coordinar els 
recursos existent de la zona, si cadascun fa la seva licitació com es coordinaran 
aquest recursos de ciutat? Es té pensat un òrgan de coordinació i control? Per part de 
l’Ajuntament, el fet que el PTT comparteixi espai amb l’escola de noves oportunitats, 
garantirà a seguir tenint en nòmina al personal que  actualment treballa en els cursos 
del PTT? 
 
Intervé el Sr. Vayreda. A nivell històric, recordar que l’any 2008 aquesta ciutat va 
inaugurar El Cassés una residència llar per a persones amb discapacitat.  Com 
recordaran era municipal i es va desafectar. Es va treure de l’inventari municipal i es 
va cedir a una fundació privada perquè fes un servei. Un model molt semblant al que 
fem avui.  L’any 2008 ho va fer el PSC. Per tant, quan el Sr. Mir diu que no li sembla 
bé aquestes fórmules, és curiós com es veuen els projectes en funció de si estàs al 
govern o a l'oposició. Va ser un model d’èxit i esperem que tingui el mateix perquè es 
tracte d’una fórmula molt semblant. 
 
Intervé la Sra. Camps. Referent a la manca de coordinació, hi ha un grup de 
coordinació en la qual hi ha Educació, Dinàmig, Acció Social i el Consell Comarcal 
juntament amb La Fageda per anar dissenyant la resposta a aquesta necessitat.  I a 
nivell polític és evident perquè estem oberts a tot i agraeixo les seves aportacions. 
Tot aquest procés acabarà amb el registre d’unes escriptures, per tant contestant al Sr. 
Mir. Sí acabarà registrat. Quan als recursos que surten a licitació, és evident que un 
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dels objectius d'aquesta escola de noves oportunitats és aglutinar tots els recursos. 
Però, si és cert que la idea és començar justament per atendre tots els joves que no 
tenen cap recurs. En quan a l'òrgan de coordinació i control, es crearà un patronat 
amb representació de l'Ajuntament, Consell Comarcal, La Fageda i altres estaments 
que serà l’òrgan de governança.  Tot i que hi hauran òrgans de coordinació que 
complementaran aquest òrgan de governança. 
En referència al personal del PT,  l'Ajuntament té un conveni amb el Departament 
d'Educació en el qual diu que l'Ajuntament hi aporta una persona. Per tant, sinó 
canviem aquest conveni de col·laboració l'Ajuntament continuarà aportant aquesta 
persona. 
 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En les seves intervencions han intentat transmetre que això fa 
dos dies que en parlem, inclòs que amb els agents implicats no s’hi ha parlat 
suficientment.  Vull recordar que això va néixer el maig del 2018, en un taller on hi 
havien els 31 agents que tenen relació amb la formació de tots aquest joves que 
d'alguna manera o altra es veuen expulsats del sistema. 
Hi havia La Fageda, directors i directores dels centres educatius, representants de la 
UEC, del PTT i de totes aquestes institucions. Quan a la tardor de l’any 2018, La 
Fageda diu que estant disposats a treballar i portar tota la seva experiència. Dedicar-hi 
recursos, esforços i assumir aquest repte de comarca, jo com a regidor d’Educació en 
aquell moment, els vaig acompanyar a parlar amb el PPT, amb el responsable de la 
UEC, etc. Per tant, d’esforços de coordinació amb tots els agents implicats que han 
anant contribuint a enriquir el projecte se n'han fet molts des de fa anys També molt 
abans de la Covid vam fer reunions amb tots els sectors empresarials per saber quins 
eren els perfils professionals on més fàcilment podríem trobar feina aquests joves. 
Evidentment, també amb el  Departament d'Educació. En definitiva, s’han fet moltes 
reunions i es continuaran fent. Perquè es pretén actuar immediatament en aquells 80 
joves que en aquest moment no tenen cap recurs. Per això tenim pressa i ganes de 
començar. Per descomptat aquest projecte també s’ha estat explicat als Consell 
d'Alcaldes,  és a dir és un projecte comarcal.  
I referent quan parlo dels projectes al mitjans de comunicació, com a projectes ja fets,  
jo tinc l'obligació en representació de l'equip de govern d'explicar cap a on anem.  
Quan parlo que volem fer per exemple una piscina municipal coberta, aquesta no està 
feta però la ciutadania té dret a saber que estem treballant per aconseguir fer una 
piscina municipal coberta.  I aquest va ser el sentit quan vaig parlar d'una escola de 
noves oportunitats. Com una necessitat que teníem com a ciutat i comarca. Fa molt de 
temps que en parlo d'això i si n'he parlat públicament avui és perquè ja venia un punt 
en l'ordre del dia del plenari. A més la Fundació La Fageda ha entrat una instància a 
l'Ajuntament demanant la cessió d'aquest local on poder desenvolupar el seu projecte i 
ha vist la necessitat d'explicar-ho públicament.  
En tot cas, avui he experimentat diversos sentiments.  Un primer, d’Il·lusió perquè per 
fi anem a fer una cosa efectiva ja per aquests 80 joves que estan sense cap tipus de 
recurs i que els necessiten. Si pot ser en aquest mateix curs millor que no pas que 
esperem que tinguem tots els detalls i anem retardant més anys. En segon lloc,  un 
sentiment de enorme gratitud i d'agraïment cap a la Fundació La Fageda. Perquè en 
un moment com aquest de tanta delicadesa s'aventurin a treballar per un repte i una 
necessitat que tenim. A més a més, sense un marc normatiu. Perquè vull recordar que 
aquests joves apareixen degut al fracàs del sistema públic d'educació i els hem 
d'atendre d'una altra manera. A mi em provoca un sentiment de gratitud i d'agraïment 
enorme. I finalment també vull parlar del sentiment de confiança que em genera 
aquesta institució. Estem en una comarca on mai ens hem hagut de preocupar perquè 
les persones amb un trastorn intel·lectual, amb una malaltia mental trobessin feina 
perquè La Fageda se’n cuidava.  Això no ho feien enlloc més de Catalunya. I ara, 
aquest camí que obren per atendre tots aquests joves no tenim d’on copiar-lo. Per tant, 
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serà un projecte que evolucionarà en el temps i li haurem de donar tot 
l’acompanyament necessari.  Hi haurà una fundació al marge de la Fundació. La 
Fageda dedicada únicament i exclusivament a fer avançar aquest projecte de noves 
oportunitats. L’Ajuntament d’Olot i el Consell Comarcal hi tindran representació i La 
Fageda ha insistit que aquesta representació política sigui el màxim de plural dintre 
dels seus òrgans. Hi haurà també el Departament d’Ensenyament i s’haurà de veure 
com fer-ho possible per poder participar-hi. Durant aquests mesos d'exposició pública 
tindrem l’oportunitat de continuar parlant i resoldre dubtes que puguin sortir. 
Estem a la seva disposició. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 2 vots en 
contra (2 CUP) i 8 abstencions (5 ERC i 3 PSC). 
 
 

7.1. - ADJUDICAR EL CONTRACTE D’ARRENDAMENT D’UN LOCAL DE LES 
SITGES DEL SECTOR DE L’ESTACIÓ D’OLOT 

 
 
Núm. de referència : X2021027825     
Núm. expedient: CCS12021000048 

 
 
Per acord del Ple de l’Ajuntament d’Olot, en sessió celebrada en data 17 de juny de 
2021, es va aprovar l’expedient del contracte d’arrendament d’un local de les sitges del 
sector de l’estació d’Olot i el plec de clàusules administratives particulars (PCAP). 
 
El procediment de contractació ha estat l’obert, amb un pressupost per a l’arrendament 
de tres-cents euros mensuals (300,00). 
 
El valor estimat del contracte (VEC) ha estat de seixanta-sis mil euros (66.000,00.-€) 
IVA exclòs. 
 
Finalitzat el termini de presentació de proposicions, havien concorregut a la licitació 
una empresa: 
 
SAT LA VALL D’EN BAS 221-CAT. 
 
La mesa de contractació procedí a l’obertura del sobre A el dia 19 de juliol de 2021.  
 
La mesa de contractació procedí a donar compte de l’informe tècnic resultant d’aplicar 
els criteris de judici de valor i a l’obertura del sobre B, en sessió pública, el dia 21 de 
juliol de 2021. 
 
La mesa de contractació donà compte de l’informe tècnic resultant d’aplicar els criteris 
de càlcul automàtic, en sessió pública, el dia 21 de juliol de 2021 En la mateixa sessió, 
acordà proposar a l’òrgan de contractació l’adjudicació del contracte d’arrendament de 
les sitges del sector de l’estació d’Olot a favor de l’empresa SAT LA VALL D’EN BAS 
221-CAT per un import de 300,00 euros mensuals, per haver presentat l’oferta més 
avantatjosa amb un total de 87 punts. 
 
Atès que, una vegada requerida, l’empresa SAT LA VALL D’EN BAS 221-CAT, ha 
presentat la documentació sol·licitada per la mesa així com la garantia definitiva de 
dues mensualitats de renda per un import de sis-cents euros (600,00.-€) 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- ADJUDICAR el contracte d’arrendament de les sitges del sector de l’estació 
d’Olot a favor de l’empresa SAT LA VALL D’EN BAS 221-CAT amb NIF F17050220 pel 
preu de TRES-CENTS EUROS mensuals. 
 
Segon.- L’adjudicació es practica amb subjecció estricta a les condicions del plec de 
clàusules administratives particulars reguladores de la contractació, aprovats pel Ple 
de l’Ajuntament d’Olot de 17 de juny de 2021; així com per l’oferta presentada per 
l’adjudicatari. Tota la informació necessària que justifica la present adjudicació es troba 
publicada en el Perfil del Contractant de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Tercer.- El contracte d’arrendament s’atorga per un termini de deu (10) anys i es podrà 
prorrogar anualment de forma expressa, fins a deu (10) anys més. 
 
Quart.- Notificar l’adjudicació als licitadors i publicar-la al Perfil del Contractant de 
conformitat amb el que disposa l’article 151.1 de la LCSP, una vegada presentada i 
acceptada tota la documentació i la garantia definitiva. 
 
Cinquè.- La formalització del contracte es durà a terme en document administratiu dins 
dels 15 dies hàbils següents al dia en que s’efectuï la notificació de l’adjudicació. 
 
Sisè.- Publicar la formalització del contracte mitjançant anunci en el perfil del 
contractant de l’Ajuntament d’Olot, de conformitat amb l’article 154 de la LCSP. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé el Sr. Guix.  Estem contents que justament la cooperativa agrària de La Vall 
d'en Bas pugui continuar desenvolupant aquesta activitat comercial a les sitges. 
Recordar que a partir d’aquesta primera experiència a Olot es va copiar a d’altres 
cooperatives de zones de Catalunya i Espanya. Van ser donades amb escriptura 
pública a l'Ajuntament d'Olot del Ministeri d'Agricultura. Es van cedir fa 26 anys, 
justament aplicant una clàusula en el registre de la propietat que deia que la persona 
adjudicatària de les Sitges tenia que desenvolupar les activitats culturals lligades amb 
el món agrari.  Per tant, mostra també com pot funcionar una donació en aquest sentit. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Molt contents perquè hi pugui haver aquest tipus de comerç i 
poder seguint disfrutar del km 0 i d’un comerç de proximitat, en aquest barri. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 

8.1. - APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA PROGRAMACIÓ D'ARTS 
ESCÈNIQUES I MÚSICA 4T TRIMESTRE 2021 I DEL CLUB SOCIETAT ANONIMA 

2021-2022 
Núm. de referència : X2021036143     
Núm. expedient: IG112021000017 

 
Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats d’arts 
escèniques i música del 4t trimestre 2021. 
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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. 
 
Vist 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. 
 
En relació a l’expedient IG112021000017, vist l’expedient administratiu i antecedents 
corresponents,  
el regidor de Cultura de l’Ajuntament d’Olot proposa al ple de la corporació, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles d’arts escèniques del 
4t trimestre 2021.A 

 
• S.A = Club de fidelitat Societat Anònima 
• VARIS =  Estudiants / Jubilats / Aturats / TRESC 
• O.C = Treballadors Olot Cultura 
• AP: Apropa Cultura 
• Col·lectius 50% 

 

DIA HORA ESPECTACLE COMPANYIA PREUS SA VARIS OC ALTRES AC 
COL.LECTIUS 

30 SET-1,2,3 
OCT DIV. H. PROSPECTIVE ACTIONS XESCA SALVÀ I ALTRES 3,00 €  NO   NO   NO   NO   NO  

NO 

8 OCT. 19,30H SUITE TOC Nº6 LES IMPUXIBLES 15/11/7/5 9/7/5/3 13/9/6/3 5.00€ NO NO 
50% 

15 OCT. 19,30H TEATRO AMAZONAS AZCONA- TOLOSA 10,00 € 
                    
7,00 €  

              
9,00 €  

5.00€ 
-  3.00€ 

50% 

16 OCT. 12,00H TIERRAS DEL SUD AZCONA- TOLOSA 10,00 € 
                    
7,00 €  

              
9,00 €  

5.00€ 
-  

3.00€ 50% 

21 OCT. 19,30H SUNBINGSITTING SIMON MAYER 10,00 € 
                    
7,00 €  

              
9,00 €  

5.00€ 
-  

3.00€ 50% 

28 OCT. 19,30H 
EL QUE SÉ (I EL MEU AVI 
NO SABIA) 

SONIA GARDES - 
OBJECTORA 10,00 € 

                    
7,00 €  

              
9,00 €  

5.00€ 
-  

3.00€ 50% 

5 NOV. 19,30H 
CANTO JO I LA 
MUNTANYA BALLA LA PERLA29 25/20/15/7 

 
20/15/10/5  

 
22/17/12/5  

5.00€ 
-  

3.00€ 50% 

12, 13 NOV. DIV. H. 
PARAULES QUE 
TRENQUEN OSSOS CIA PAGANS 10,00 € 

                    
7,00 €  

              
9,00 €  

5.00€ 
-  NO 

50% 

14 NOV. 17,00H GEOMETRIA ROSELAND MUSICAL 12,00 € 
                    
9,00 €  

            
12,00 €  

5.00€ MENYS 
12 ANYS 

8.00€ 3.00€ 

50% 

19 /20 NOV 
DIV 
HORES TALLER -FIBRES VEGETALS  EL MES PETIT DE TOTS 5.00€ NO NO NO NO NO 

NO 

20 NOV 17.00H BESTIAIRE VEGETAL EL MES PETIT DE TOTS 8.00€ NO NO NO NO NO 
NO 

21 NOV.  17.00H NATANAM  EL MES PETIT DE TOTS 8.00€ NO  NO  NO  NO  NO  
NO 

24-27 NOV. 19,30H 
LA MELANCOLIA DEL 
TURISTA OLIGOR I MICROSCOPIA 10,00 € 

                    
7,00 €  

              
9,00 €  

5.00€ 
-  

3.00€ 50% 

28 NOV. 18,00H HISTORIA D'UN SENGLAR BITÓ PRODUCCIONS 15/11/7/5 9/7/5/3 13/9/6/3 
5.00€ 

-  
3.00€ 50% 

9 DES. 19,30H LIKES NURIA GUIU 10,00 € 
                    
7,00 €  

              
9,00 €  

5.00€ 
-  

3.00€ 50% 

10 DES. 19,30H SPIRITUAL BOYFRIENDS NURIA GUIU 10,00 € 
                    
7,00 €  

              
9,00 €  

5.00€ 
-  

3.00€ 50% 

11 DES.  1.00H 

TALLER – 
CYBEREXORCISME 
LAB NURIA GUIU 10.00€ 7.00€  9.00€ 

5.00€ 

15 € NO 

50% 

19 DES. 17,00H  THE END IS NIGHT LA BARQUE ACIDE 12,00 € 
                    
9,00 €  

            
12,00 €  

5.00€ MENYS 
12 ANYS 

8.00€ 3.00€ 

50% 
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Segon.- Aprovar els preus públics dels següents abonaments per a cicle 
d’espectacles: 

ABONAMENTS QUÈ INCLOU PREU 

ABONAMENT AZCONA - TOLOSA 2 ESPECTACLES   18€ 

ABONAMENT NURIA GUIU 
2 ESPECTACLES + 
TALLER 

20€ 

ABONAMENT EL MES PETIT DE TOTS 2 ESPECTACLES 12€ 

ABONAMENT EL MES PETIT DE TOTS 2ESPECTACLES + TALLER 15€ 

 
Tercer.- Aprovar els preus públics corresponents als espectacles de música del 4t 
trimestre 2021. 
 

OLOT CULTURA /MÚSICA 

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

25/09/2021 20,00 Franch play’s 
Frank 

8€ 6€ 5€ 5€ 3€ 

25/09/2021 20,00 L’hora del Jazz 12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

23/10/2021 20,00 OMAC 5-7-12-15€ 3-5-10-13€ 10-7-3-1€ 5€ 3€ 

31/10/2021 18,30 M. de cambra 
DYAD 

8€ 6€ 5€ 5€ 3€ 

6/11/2021 20 Clara Gispert 10€ 8€ 5€ 5€ 3€ 

6/12/2021 18,30 Clara Poch i 
Marçal Calvet 

8€ 6€ 5€ 5€ 3€ 

        

        

18/12/2021 20,00 Miquel Fortià i 
Antonio Lizana 

12€ 10€ 7€ 5€ 3€ 

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

 
Quart.- Aprovar els preus públics del producte “Club de Fidelitat” d’Olot Cultura de 
Setembre 2021 a Juny 2022, Societat Anònima, que permet beneficiar-se d’una tarifa 
de descompte exclusiva i de diversos avantatges al llarg de la temporada. 
 
Preu: 25€ 
Preu Menors 25 anys: 5€ 
Preu Jo faig Teatre: 5€ 
 
Cinquè.- Publicar tots aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa 
reguladora. 
 
 
Per problemes de connexió de la Sra. Torras, presenta la proposta el Sr. Alcalde i 
n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. El nostre grup s’abstindrà mentre no comencem a treballar amb 
la tarifació social o progressiva o creem una comissió. 
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Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 
9.1. - APROVACIÓ PREUS PÚBLICS ACTIVITATS ORGANITZADES PER L'ÀREA 

D'EDUCACIÓ I JOVENTUT DE L'AJUNTAMENT D'OLOT DINS EL PROGRAMA 
RECURSOS EDUCATIUS PER AL CURS 2021-2022 

 
Núm. de referència : X2021037085     
Núm. expedient: IG112021000018 

 
El projecte Recursos Educatius és un servei que ofereix l’Ajuntament d’Olot des del 
curs 1997-1998. A través d’aquest projecte s’afavoreix la presa de responsabilitat i la 
complicitat de tota la ciutat vers l’educació dels infants i joves, en coherència amb la 
Carta de Ciutats Educadores. La complicitat de tots els agents educadors és primordial 
a l’hora de fomentar actituds i valors que són bàsics en el desenvolupament de 
l’autonomia, la responsabilitat i el respecte. 
La ciutat i el seu entorn ens proporcionen experiències i vivències que incideixen al 
llarg de tota la vida i configuren en certa mesura la forma de ser de cadascú de 
nosaltres. Per això cal que aquestes experiències i vivències siguin positives i que 
puguin arribar a tota la població per tal d’assegurar l’equilibri i la cohesió social. 
Els Recursos Educatius són el producte de la implicació i complicitat de tota la xarxa 
social i institucional que any rere any programen amb més de 200 activitats 
pedagògiques que, de mica en mica, van ocupant un espai dins els projectes 
curriculars dels centres. 
Algunes d’aquestes propostes educatives estan organitzades directament pels 
diversos organismes de l’Ajuntament d’Olot o per entitats que col·laboren directament 
amb el consistori. 
Atès que la majoria d’activitats de la guia de Recursos Educatius estan finançades per 
les mateixes entitats o administracions i no tenen cap cost pels centres o pels 
alumnes. 
Atès que algunes activitats de la guia de Recursos Educatius no reben un finançament 
total i estableixen un preu per activitat o per alumne que han de pagar els centres 
educatius de la comarca que hi participen. 
Atès que l’àrea d’educació de l’Ajuntament com cada any ha estudiat els preus de les 
activitats directament organitzades per l’àrea per al proper curs escolar 2021-2022. 
Atès que algunes de les activitats organitzades directament per l'Àrea d’Educació i 
Joventut de l’Ajuntament d’Olot estableixen un preu per activitat o per alumne que han 
de pagar els centres educatius de la comarca que hi participen.  
Atès que, d’acord amb el previst als articles 41 i següents del Reial Decret Legislatiu 
2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei reguladora de les 
Hisendes Locals (TRLRHL), cal l’aprovació del preus públics corresponents. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els preus públics de les activitats organitzades per l’Àrea d’Educació i 
Joventut de l’Ajuntament d’Olot dins el programa Recursos Educatius per al curs 2021-
2022, que es detallen: 

1. Descoberta de l’entorn proper a l’escola: 1€ per alumne/a 

2. Descoberta de la flora i la fauna de l’entorn: 30€ per taller 

3. Som natura: 30€ per taller 

4. Etnobotànica: 30€ per taller 

5. Audicions a infantil (centres d’Olot): 40€ per sessió 
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6. Audicions a infantil (centres de la resta de la comarca): 50€ per sessió, més 

desplaçament (0,20€ per quilòmetre recorregut, a comptar des de l’Escola 

Municipal de Música d’Olot) 

7. Audicions a primària (centres d’Olot): 40€ per sessió 

8. Audicions a primària (centres de la resta de la comarca): 50€ per sessió, més 

desplaçament (0,20€ per quilòmetre recorregut, a comptar des de l’Escola 

Municipal de Música d’Olot) 

9. Traç i moviment. Matinals creatives a l’EME: 3,75€ per alumne/a 

10. Fem art a partir dels contes (centres d’Olot): 50€ per sessió 

11. Fem art a partir dels contes (centres de la resta de la comarca): 50€ per sessió, 

més desplaçament (0,20€ per quilòmetre recorregut, a comptar des de l’Escola 

Municipal d’Expressió) 

12. Project yourself: gratuïta 
 

Segon.- Publicar aquests preus públics al BOP, d’acord a la normativa reguladora. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 19 vots a favor (11 JxCAT, 5 ERC i 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
 
 

10.1. - MOCIÓ DE L’ASSOCIACIÓ ALLIBEREM-NOS PER UNA CIUTAT 
INCLUSIVA AMB LA DIVERSITAT AFECTIVOSEXUAL I DE GÈNERE. 

 
Núm. de referència : X2021040522     
Núm. expedient: SG022021000016 

 
L’abril d’aquest any es van presentar a Olot els resultats de la Diagnosi de les realitats 
de les persones LGBT+ a la Garrotxa. Una investigació duta a terme durant més d'un 
any pel Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades de la Universitat de Girona, 
amb la col·laboració del Servei d’Atenció Integral de la Garrotxa i amb la participació 
de més de cinquanta persones de la comarca. En aquesta moció volem destacar 
quatre observacions d’aquesta diagnosi que necessiten una resposta urgent per part 
de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Primer, s’ha detectat que, en general, les professionals de l’esport mostren una 
postura negacionista sobre els problemes de LGTBIfòbia a l’esport. Mentrestant, 
seguim vivint agressions als vestidors de la ciutat. Escoltem comentaris com «tapeu-
vos les polles que ve el maricón i se li fa la boca aigua» o ens donen cops amb la 
tovallola al cul i dient «a tu t’agrada que et donin fort, no?». Així mateix, membres de 
clubs esportius creuen que el patinatge és un esport de nenes i insulten els nens que 
el practiquen. Constatem doncs com segueix havent-hi prejudicis i violència entorn la 
diversitat afectivosexual i de gènere a la Garrotxa, sobretot en els espais esportius. 
Per això, la diagnosi recomana prioritzar la formació en matèria LGTBI+ en l'esport als 
i les professionals de la comarca, 
preferiblement a càrrec d’una entitat especialitzada. 
 
Segon, s’ha observat que el Servei d’Atenció Integral (en endavant SAI) funciona de 
manera molt efectiva, gràcies a la tasca i implicació de la persona responsable, però 
no tant per l’estructura del servei mateix. També s’ha detectat que quan hi ha un cas 
amb una persona LGTBI+, es deriva immediatament al SAI, sense que la professional 
reflexioni en les possibles accions que es pot fer des del propi recurs. En aquest sentit, 
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cal promoure l’autonomia a l’hora de resoldre qüestions de caire LGTBI+ en cada 
professió, és a dir, cal que les professionals tinguin competències pròpies en matèria 
LGTBI+. Per això, és necessari enfortir l’estructura del SAI i transversalitzar les 
polítiques públiques LGTBI+. El SAI hauria de tenir una funció d’assessorament a les 
professionals, d’implementació de les polítiques d’acció comunitària, d’atenció en els 
casos de màxima complexitat i de seguiment dels casos de violència i d’avaluació de 
l’estat de les persones LGTBI+ a la comarca. 
 
Tercer, la Garrotxa no disposa de cap servei per acompanyar les transicions de 
gènere. Actualment, les persones transgènere han de desplaçar-se a Barcelona per 
ser assessorades i acompanyades, la qual cosa és un impediment per començar i 
seguir una trànsició de gènere. L’obertura del servei Trànsit a l’Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa permetrà atendre aquelles garrotxines que han tingut una 
atenció deficient fins ara. El servei Trànsit ha de basar-se en l’autodeterminació de 
gènere, entenent el gènere amb una visió àmplia, sense pressió per haver d'encaixar 
amb un estàndard. Cal prestar acompanyament en la construcció de la identitat la 
persona trans*, tenint en compte que l’ús dels fàrmacs i cirurgies és una opció més 
dintre de les diverses possibilitats de viure el fet trans*. 
 
Quart, s’ha detectat que bona part dels professionals de l’educació tenen prejudicis 
cap a l’alumnat i les companyes de feina LGBT+. Per tal de modificar aquesta situació, 
la diagnosi recomana una formació que permeti replantejar el paradigma de la 
normalitat de gènere i la sexualitat. Això permetrà que les professionals atenguin millor 
l’alumnat i, en conseqüència, es redueixi la discriminació i l'armarització de les 
persones LGTBI+ en els centres educatius de la comarca. 
 
Per tot l'esmentat anteriorment, proposem a l’Ajuntament d’Olot que acordi el següent: 
 
1. Agrair a Jose Antonio Langarita, Núria Sadurní, Pilar Albertín i Núria Palomar del 
Grup de Recerca en Ciències Socials Aplicades de la Universitat de Girona, i a Tina 
Ruiz del Servei d’Atenció Integral de la Garrotxa, la tasca duta a terme en l’elaboració i 
difusió de la Diagnosi de les realitats de les persones LGBT+ de la Garrotxa. 
 
2. Assumir els resultats de la diagnosi i comprometre's a seguir les seves 
recomanacions. De manera preferent, implementar les següents accions: 
 

2.1. Facilitar tots els recursos a la ginecòloga de l’Hospital d’Olot i Comarcal de 
la Garrotxa que s’està formant en transicions de gènere, per completar la seva 
formació i activar el servei Trànsit abans d’acabar el 2021. Incorporar altres 
professionals necessàries per un servei d'aquestes característiques que prestin 
assessorament i acompanyament psicològic i social tant a les persones trans* 
com al seu entorn. El servei Trànsit ha de reconèixer l’autodeterminació de 
gènere (amb una visió àmplia del gènere), no pot ser patologitzant i ha 
d'incorporar el debat sobre la desmedicalització. 
 
2.2. Iniciar la formació en matèria LGBT+ als i les professionals de l’esport i 
dels clubs esportius el curs 2021-2022 amb l’objectiu de conscienciar-les de les 
especificitats i problemàtiques de les persones LGBT+ en l’àmbit de l’esport. 
Encarregar la formació a una entitat especialitzada. 
 
2.3. Dotar el Servei d’Atenció Integral de la Garrotxa d’una estructura. Destinar-
hi més recursos i incorporar-hi un servei d’atenció psicològica prestat per una 
persona formada en psicologia i amb coneixements sobre les necessitats dels 
col·lectius LGBT+. 
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2.4. Promoure l’autonomia en matèria LGBT+ dels professionals de la Garrotxa 
mitjançant la formació, l’establiment de bons canals de transmissió de les 
directrius i la comunicació de les bones pràctiques. 

 
2.5. Afegir l’opció de gènere no binari als formularis de l’Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa, tal com marca la Instrucció 1/2019, sobre l’adequació 
dels formularis del Departament a la Llei 11/2014, de 10 d’octubre, per garantir 
els drets de lesbianes, gais, bisexuals, transgèneres i intersexuals (LGBTI) i per 
erradicar l’homofòbia, la bifòbia i la transfòbia. 

 
2.6. Promoure, juntament amb el Departament d’Educació i el Departament 
d’Igualtat i Feminismes, la formació en diversitat afectivosexual i de gènere de 
mestres i professorat, en articulació amb el Centre de Recursos Pedagògics de 
la Garrotxa, tant de formació obligatòria com postobligatòria, així com del 
professorat de formació de persones adultes. Una formació que ha d’incloure, 
entre altres qüestions, el Protocol d'assetjament escolar a persones LGBTI. 
 
2.7. Activar un espai de joves  lgbtiq+ a la comarca abans de finalitzar el proper 
curs escolar. 

 
 
A petició de l’Associació Alliberem-nos presenta la moció la Sra. Muñoz i en llegeix els 
acords. 
 
Intervé el Sr. Riera. A partir d'aquesta diagnosi de realitats LGTBI a nivell de la 
Garrotxa,  queda encara una part de professionals o d'entorns que neguen el prejudici. 
Fa referència a professionals l'educació o de l'esport. Ens felicitem per l’acció que fa el 
SAI i apostem fermament perquè pugui haver-hi un reforç en el cas que sigui 
necessari. Un altre aspecte és l'acompanyament en la transició de gènere. Aquesta 
possibilitat que pugui haver-hi una obertura de servei de trànsit a nivell de l'Hospital 
d'Olot seria una qüestió molt interessant. Acompanyada amb un espai de treball amb 
un grup de joves LGTBI, emparats per l'administració ens ajudaria a trencar tots 
aquests tabús i tòpics. Per tant, des del nostre punt de vista ens calen tres coses. Una 
reconèixer aquests petits tocs d'atenció que ens han fet. Ens diuen que estem 
treballant bé en aquest sentit, però que cal millorar-ho. Segon, realitzar més accions 
d'aquest tipus amb la capacitat d’amarar aquesta manera d'entendre la societat a totes 
les nostres capes a nivell social perquè pugui arribar a tothom. Desmuntant d’aquesta 
manera aquests tabús, negacionisme, tipus de tractes que no són d’igual a igual. Cal 
assumir doncs, aquest resultats. 
Hi votarem a favor i aprofitem l'avinentesa que en el ple passat vam estar parlant dels 
vestuaris de l'Institut Garrotxa. Volem insistir que podríem aprofitar aquesta nova 
construcció per adaptar-los a aquest tipus de realitat. A través del SAI podríem millorar 
els vestidors perquè no tinguessin aquest biaix sexual i degenerat. 
 
Intervé la Sra. Alegre.  Últimament hem sigut testimonis de diversos atacs LGTB fòbics 
amb resultats terribles. Volem afegir-nos als agraïments dels autors d'aquesta 
diagnosis. A l'exposició de motius es destaquen algunes expressions utilitzades al món 
de l'esport. No creiem que aquestes situacions es donin només al sector esportiu. Sí 
és cert que es dona molt al món de l’esport, però ens sembla que s'hauria de fer 
extensiva a altres entitats vinculades amb l'Ajuntament. Com el sector d'oci i el sector 
cultural, on per l'acumulació de persones aquest tipus d'actituds i llenguatges es poden 
donar malauradament sovint. Estem d'acord amb totes les coses que es demanen. 
Som conscients de la necessitat de formació i de polítiques transversals.  
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Intervé la Sra. El Gamouchi. Sovint hi ha realitats a la nostra societat que no sabem 
veure. Tant de bo poguéssim dir que vivim en una societat respectuosa amb la 
diversitat, però malauradament no és el cas. Però el camí és picar pedra una vegada i 
una altra fins aconseguir-ho. Nosaltres votarem a favor de la moció que està emparada 
en un estudi que reflecteix clarament les nostres mancances com a ciutat. La nostra 
responsabilitat i el de totes les administracions públiques és donar-hi suport. Creiem 
que la informació i la formació són urgentment necessàries. Cal disposar de recursos 
per sensibilitzar vers les persones LGTBI, però també, cal voluntat per encarar les 
diferències. Sense por, discriminació i sense jerarquitzar les diferències.  Per tant 
igualtat per viure, diversitat per conviure.  Però per arribar-hi cal recordar, insistir, 
criticar, valorar i crear nous espais. 
 
Intervé la Sra. Muñoz. Agrair a tots els grups polítics que ho aprovem per unanimitat. 
La igualtat és tasca en definitiva de tota la ciutadania. Però és veritat que les 
administracions públiques hem de treballar per la seva promoció. Comprometre's a no 
donar ni un pas enrere i per això justament es va encarregar aquesta diagnosi. 
Aquesta diagnosi és imprescindible per poder traçar les línies de treball. Per tant, els 
resultats d'aquesta diagnosi ens han de servir per guiar futures polítiques públiques,  
tant municipals com comarcals. Per tal que les persones del col·lectiu LGTB que viuen 
a tota la comarca puguin tenir una millor qualitat de vida. Amb aquest treball s'ha 
detectat que la diversitat sexual i de gènere a la nostra comarca encara té un llarg 
recorregut. Calen tasques sobretot de sensibilització i de formació. Posant èmfasi a 
l'entorn educatiu, esportiu i de lleure per poder fer la comarca, diversa, respectuosa, 
tolerant, inclusiva, amb els drets de les persones i perquè tothom s'hi pugui expressar 
de manera lliure. No es tracta de que tots i totes siguem iguals sinó que hem de 
prendre respectant les diferències. Aquesta és una de les accions que ens demana 
l'associació Alliberem-nos de manera preferent. A partir del mes de setembre hi 
començarem a treballar de manera exhausta.  La complexa situació sanitària originada 
per la pandèmia va fer que algunes de les accions que ja havíem començat a treballar 
i que ara ens demanen l'associació Alliberem-nos, s'haguessin d'aturar. Com és el cas 
de la consulta de trànsit. Però òbviament, hi ha voluntat de reprendre de forma 
immediata. Així doncs, refermem el nostre compromís per desplegar les accions 
demanades per l'associació Alliberem-nos i totes aquelles accions que garanteixin els 
drets de lesbianes, gais, bisexuals, transsexuals i intersexuals. Per erradicar 
l'homofòbia, lisofòbia, la bifòbia i la transfòbia a Olot i comarca. Només serem una 
comunitat cohesionada si respectem la diversitat i si garantim la igualtat d'oportunitats.  
 
 

Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb unanimitat. 
 

 

 
11.1. - MOCIÓ DE LA XARXA D'ALCALDES I ALCALDESSES PER LA PAU 
SOBRE LES ARMES NUCLEARS I DE SUPORT AL TRACTAT SOBRE LA 

PROHIBICIÓ DE LES ARMES NUCLEARS. 
 
Núm. de referència : X2021040721     
Núm. expedient: SG022021000017 

 
Les armes nuclears són un autèntic perill per a la seguretat de persones i pobles. Sens 
dubte, són l’armament existent més destructiu, inhumà i indiscriminat. 
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Encara tenim en el record el llançament de les bombes atòmiques sobre Hiroshima i 
Nagasaki ara fa 75 anys. Unes bombes que van provocar la mort més de 240.000 
persones, nombrosos ferits i la pràctica destrucció de les dues ciutats. 
 
Malgrat la fi de la Guerra Freda i els acords de desarmament nuclear aconseguits, avui 
el món continua disposant de 13.400 armes nuclears, la majoria d’elles amb una 
capacitat destructiva molt superior a les bombes de 1945. 
Així com el món ha avançat cap a la prohibició efectiva d’altres armes de destrucció 
massiva (com les biològiques o les químiques) cal avançar, per responsabilitat i 
seguretat, cap a la prohibició de les armes nuclears. 
 
Després de molts anys de demandes per part de la societat civil, diverses ONG i 
campanyes, la xarxa Alcaldes per la Pau, els supervivents de les bombes atòmiques, 
etc., s’ha aconseguit un primer pas cabdal: l’adopció del Tractat sobre la Prohibició de 
les Armes Nuclears, el passat 7 de juliol de 2017, a les Nacions Unides. El 22 de gener 
de 2021 el Tractat ha entrat en vigor finalment, després d’haver aconseguit la 
signatura i ratificació de 50 estats. 
 
Per tal que aquest Tractat aconsegueixi el seu objectiu, cal que els Estats del món s’hi 
sumin activament. 
 
 I les ciutats tenen un paper important en la demanda d’un món més just, en pau i 
nuclearment desarmat. 
 
Per tot això, l’Ajuntament d’Olot: 
 
1. expressa la seva solidaritat amb totes les persones i comunitats afectades per 
l’impacte de les bombes atòmiques i els assajos amb armes nuclears. 
 
2. reclama als estats del món que es comprometin d’una manera clara i precisa amb el 
desarmament nuclear i que prenguin mesures concretes cap al seu assoliment. 
 
3. fa seu l’ICAN Citties Appeal (promogut per la Campanya ICAN, guardonada amb el 
Premi Nobel de la Pau 2017) que diverses ciutats del món estan signant: “La nostra 
ciutat està profundament preocupada per la greu amenaça que suposen les armes 
nuclears per a les comunitats d’arreu del món. Creiem fermament que els nostres 
ciutadans tenen el dret de viure en un món lliure d’aquesta amenaça. Qualsevol ús 
d’una arma nuclear, ja sigui deliberat o accidental, tindria conseqüències 
catastròfiques, de llarg abast i duradores per a les persones i el medi ambient. Per tot 
això, donem suport al Tractat sobre la Prohibició de les Armes Nuclears i cridem els 
nostres Governs a signar-lo i ratificar-lo”. 
 
4. insta el Govern de l’Estat espanyol a signar i ratificar el Tractat sobre la Prohibició 
de les Armes Nuclears aprovat per les Nacions Unides. 
 
5. donarà trasllat d’aquesta declaració al Govern de l’Estat espanyol, al secretariat 
d’Alcaldes per la Pau, a la Federació Espanyola de Municipis i Províncies i a FundiPau 
(Fundació per a Pau) membre de la Campanya ICAN. 
 
 
Presenta la moció el  Sr. Arbós i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. S’ha de continuar treballant en aquest sentit. Espanya encara no 
ha signat aquest tractat. És el setè país exportador d'armes de nivell mundial. 
Esperem que aquesta aprovació no quedi en paper mullat i treballem de cara a favor 
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de la cultura per la pau.  Fomentant la tasca educativa per la pau a les escoles, a 
través dels recursos educatius i també treballar amb exemples simbòlics com posar 
noms de carrers a gent que tingui el compromís de treballar per la pau i resolució de 
conflictes. 
 
 
Intervé la Sra. Alegre. Tots som conscients de la perillositat de les armes nuclears. 
Fins ara eren les úniques armes de destrucció massiva sense un tractat de prohibició 
mundial, tot i els danys catastròfics que provoquen. El tractat per la prohibició 
d'aquestes armes aprovat per les Nacions Unides gràcies a la feina de molts anys de 
campanya de la societat civil, ens apropa una mica més a l'erradicació definitiva de 
l'amenaça nuclear. És molt preocupant, però que cap dels estats que posseeixin 
armes nuclears l'hagin signat. Posar fi a l'amenaça de les armes nuclears és una 
responsabilitat que tots els governs han d'assumir per garantir els drets humans. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. L'armament nuclear és un tema que ens queda absolutament 
lluny i llavors quan apareixen mocions com aquestes, tots ens donem compte que 
realment hi ha moments i països que viuen una realitat molt diferent. Tots estem 
escandalitzats amb el que està passant Afganistan però els països en guerra per 
desgràcia estan deixats de la mà de Déu. Totes les mocions que arribin en aquest 
sentit necessiten del màxim recolzament de totes les institucions municipals, 
supramunicipals, estatals per arribar a moure aquests estats. Tant de bo poguéssim 
fer molt més per a la gent que està patint aquests tipus de guerres, d'amenaces,  de 
xantatges, de violacions de drets humans brutals, etc. Quan fem aquestes reflexions 
sempre ens quedem amb una mal ànima per només ser capaços de fer manifestos i a 
vegades caldria que poguéssim fer molt més. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb unanimitat. 
 

 
12.1. - MOCIÓ PER INSTAR A L’AJUNTAMENT D’OLOT A RECLAMAR A L’ACA I 
ALS AJUNTAMENT DE LA VALL D’EN BAS I LES PRESES LA CONSTRUCCIÓ 

URGENT DE LA DEPURADORA DE L’ALT FLUVIÀ. 
 
Núm. de referència : X2021040727     
Núm. expedient: SG022021000018 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 

L' actual sistema de  depuració de les aigües residuals i plujanes  de la Vall d' en Bas i 
les Preses, que actualment assumeix la depuradora d'Olot, ha quedat totalment 
col·lapsat. La depuradora d' Olot no pot assumir més aigües residuals. Aquest fet pot 
comportar problemes ja que no es podran admetre més implantacions  industrials als 
termes municipals d' Olot, de la Vall d’en Bas i de les Preses 

D’altra banda quan hi han pluges intenses, com la del passat 2 d' agost amb registres 
superiors als 80 litres a la Vall d' en Bas, el col·lector d' aigües residuals i plujanes que 
passa per sota el bici- carril va ple i no pot assumir les aigües negres dels barris de 
Sant Roc i del Pla de Llacs, entre d'altres, que acaben abocant directament al riu 
Fluvià, sense depurar, amb el perill constant que això comporta per la fauna del riu. 

Un altre factor mediambiental a considerar es que la construcció de la depuradora de 
l'Alt Fluvià a la Vall d' en Bas significaria l' aportació d' 1 Hm3 a l’any d' aigües 
depurades al riu Fluvià a la Vall d' en Bas, implicant una important aportació d' aigua 
que milloraria la capa freàtica. 
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La ciutat d’Olot necessita desenvolupar un pla per separar les aigües plujanes de les 
residuals per tal de treure pressió a l’EDAR quan hi ha episodis de pluges importants 

Vistos aquests arguments tècnics i mediambientals, el grup municipal socialista, 
proposa al Ple l’adopció dels següents: 
 
ACORDS 
 

1.- Reclamar a l' ACA i als Ajuntaments de la Vall d' en Bas i les Preses la construcció 
de l'EDAR de l' Alt Fluvià . 

2.- Reclamar a l’Ajuntament d’Olot a comprometre’s a realitzar un pla d’inversions 
anual per tal d’executar la construcció dels col·lectors de la xarxa d’aigües plujanes en 
el terme municipal, tal com es va aprovar al PALS de l’any 2000. 

3.- Notificar aquests acords a l' ACA, als Ajuntaments de la Vall d' en Bas i les Preses i 

al Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
 

 
Presenta la moció el  Sr. Guix i llegeix els acords. 
 
Intervé el Sr. Riera. Compartim a grans trets aquesta moció per la idea de millora en la 
gestió de recursos hídrics. També el col·lapse en concepte de depuradora, tant a nivell 
d’Olot com de l’Alt Fluvià. Més enllà d’aquestes dues depuradores hi ha 6 depuradores 
més a la Vall d’en Bas. Tant privades com públiques. Cal un Pla de millora amb unes 
intervencions importants. Perquè una part dels col·lectors són molt vells i en el cas de 
la depuradora del Mallol necessita una ampliació.  En canvi al terme municipal de les 
Preses no hi ha cap depuradora. L’anomalia per tant, és un sumatori que agafa l’eix de 
Sant Esteve d’en Bas, amb el seu polígon i el terme municipal de les Preses també 
amb el seu polígon. Aquí no hi ha desenvolupada cap acció concreta.  Sí és cert que 
junt amb el Consell Comarcal, la Vall d’en Bas i les Preses s’està tramitant un estudi 
amb l’empresa Lequia que pretén determinar què és allò més òptim a nivell 
d'intervenció. Per tant, caldria esperar aquest estudi per determinar exactament què és 
més eficient. Més enllà, tot i resolta aquesta depuradora de les Preses, Olot té la seva 
pròpia mancança i necessita una sèrie d’accions urgents. Així doncs, tal com reclama 
el punt 2 necessitem un pla d'inversions i un pla de millora. Entenen el concepte de la 
moció, però ens a sap greu abstenir-nos en base al concepte d’urgència utilitzat en el 
punt 1 de la moció. Perquè considerem que és important esperar a tenir aquest estudi 
que podria resoldre el concepte de les Preses, Vall d’en Bas, Consell Comarcal de la 
Garrotxa i Sigma. 
 
Intervé la Sra. Suescun. A la nova cultura de l'aigua, cal sempre actualitzar els punts 
de gestió segons les millors tècniques disponibles que hi ha a cada moment. Sense 
deixar de valorar les depuracions en origen que són les més efectives i les que causen 
menys impacte en el territori. La Vall d'en Bas disposa de sis punts de depuració 
públics i dos de privats. Les Preses en canvi no en disposa de cap.  Per tant, estem 
totalment d'acord que cal optimitzar el que seria la depuració d'aigües residuals.  No 
sols, des del municipi de la Vall d'en Bas sinó des de tota la seva unitat geogràfica. El 
municipi de la Vall d’en Bas conjuntament amb el Consell Comarcal i Lequia estan 
treballant per trobar la millor solució,  tant a nivell tècnic com territorial. Tenim la 
confiança que els municipis implicats trobaran la millor solució al problema de 
depuració plantejat. També, posem sobre la taula que els col·lectors i sobreeixidors 
d'Olot necessiten una actualització.  Els sistemes de depuració de la vall geogràfica 
suposarien una millora en el sistema en un 20%. Per altra banda,  pel que fa a la 
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làmina d'aigua i sempre segons les estimacions dels treballs realitzats per Lequia 
podria incrementar uns mil·límetres el Fluvià. 
Analitzant la seva moció entenem que en el punt primer dels acords, l'Agència 
Catalana de l'Aigua actuarà en el territori sempre i quan hi hagi un acord a nivell 
comarcal amb els municipis implicats. En el segon punt de la moció, cal que el nostre 
municipi es comprometi al pla d'inversions. És vergonyós que en aquest consistori 
l'any 2000 s'aprovés un PALS i que estigui deixat en un calaix. 
Perquè en aquest ja es proposaven mesures i cap dels equips de govern amb 
responsabilitats directes sobre la matèria han fet cap acció al respecte. Per tant, per 
totes aquestes motivacions i amb els matisos que hem fet, votarem a favor de la 
moció. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. A diferència de les intervencions anteriors subratllar la paraula 
“urgència” en la construcció de la depuradora de la Vall d’en Bas. Les aigües residuals 
d'aquesta part alta del Fluvià a través d'un col·lector entren cap el sistema de la ciutat 
d’Olot sense ser depurades. Això provoca una situació de saturació i tensió permanent 
en el nostre sistema. També en episodis de pluges abundants en molt poc temps ens 
deixen sense capacitat en el sistema per absorbir tota aquesta aigua. Ens trobem 
davant d'un projecte que ens dona dues oportunitats. Primer, el fet de poder retornar 
aquest hectòmetre cúbic a una part alta del Fluvià i contribuir a la millora d'aquest 
aqüífer. I segon, resoldre un sistema perquè la depuradora d’Olot no hagi de treballar 
amb aquesta tensió. És important que resolem aquesta situació de col·lapse i sempre 
ho hem expressat en tots els espais que ens hem pogut manifestar. 
Demanem responsabilitat política dels representants de l'Ajuntament de la Vall d'en 
Bas perquè deixin de bloquejar aquest projecte i es pugui tirar endavant. Necessitem 
fer aquest retorn per millorar el sistema. Per altra banda, més enllà d’aquesta situació 
de tensió permanent  correm el risc de no poder continuar desenvolupant les activitats 
econòmiques que estan previstes a la nostra comarca que també aporten prosperitat a 
la nostra ciutat . Recordar que fa uns 14 anys que s'està parlant de la depuradora de la 
vall d’en Bas.  L’any 2017 el Consorci SIGMA va elaborar un informe on plantejava tres 
alternatives diferents. D’aquestes tres va sortir clarament que la millor alternativa era la 
depuradora de la Vall d’en Bas. També en el programa de gestió de l'aigua 2010-2015 
elaborat pel Consorci SIGMA i aprovat per unanimitat de tots els alcaldes de la 
comarca ja recollia la necessitat d'aquesta construcció. També es recollida a la 
planificació  hidrològica de Catalunya que realitza l'Agència Catalana de l'Aigua. El 
Consell Comarcal que en aquells moment ja tenia un programa de gestió d’aigua va 
presentar al·legacions a la planificació hidrològica per tal que els dues planificacions 
concordessin i va ser resoltes favorablement. Per tant, en aquest sentit ja hi ha acords,  
convenis signats i també reserves de pressupost per tal d’executar aquest obra. Fruit 
d’això ja es va elaborar un projecte de la depuradora de la Vall d’en Bas, inclòs el 
d’aprofitament d’una d’aquestes depuradores petites que no està funcionant 
correctament, validat per l’ACA. 
L’ACA estava disposada  fer una inversió de 5 milions d’euros per aportar-hi millores 
però que no s’ha pogut executar encara a l’any 2021. 
La moció, en segon terme també parla d’una xarxa separativa d'aigües plujanes. Hi 
coincideixo. És una infraestructura que pot aportar molts beneficis a la nostra ciutat 
però també s’han de fer millores a l'entorn del clavegueram i dels col·lectors de la 
nostra ciutat. Estem parlant d'unes actuacions que no són fàcil perquè tenim una trama 
urbana consolidada molt important a la ciutat d'Olot. Ni tampoc són obres 
econòmiques de fer. Els olotins i les olotines fan un esforç mitjançant la taxa de 
clavegueram que permet fer uns ingressos per fer tasques de manteniment, 
conservació i neteja de la xarxa de clavegueram per tenir-la en bones condicions. Per 
altra banda, penso que podem tenir documents importants que ens donin aquesta 
mirada de 15 a 20 anys i que ens permetin afrontar mica en mica el desplegament de 
la xarxa separatives d'aigües plujanes. 
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Així doncs, hi ha la necessitat i el compromís mitjançant un projecte validat per tothom. 
També els recursos per executar-ho. Li demano novament a l'ACA que mantingui 
aquests recursos per fer obres en infraestructures a la nostra comarca. Entre ells 
també la planificació que contempla l'ampliació de la depuradora de Sant Joan les 
Fonts per l’any 2033. Perquè totes elles ens faran una millor comarca. Finalment, 
demanar que no es demori més i que s’actuï ja. Que els municipis que encara no ho 
han fet, hi donin llum verda perquè és una actuació que funcionarà per tal de donar 
solucions als problemes que hem parlat. 
 
Intervé el Sr. Guix. És cert que hi ha unes depuradores petites d'alguns nuclis de 
població de la Vall d'en Bas que en l'últim estudi que ha fet referència el Sr. Sellabona 
es mantenen i es milloren. En tot cas, tenim ganes que això es solucioni i volem 
buscar un consens. Per tant, si cal treure la paraula “urgent” perquè que la CUP hi 
pugui votar a favor, ens comprometem a treure-la perquè ens agradaria que s’aprovés 
per unanimitat. No obstant, no parem de treballar-hi,  tot i els estudis que s’estan fent. 
 
Intervé el Sr. Riera. Agraïm el gest del PSC a treure la paraula “urgent” perquè ens hi 
sentim més còmodes. Entenem que aquest estudi ens pot donar alguna premissa més 
i que se segueixi treballant als dos municipis junt amb el Consell Comarcal, SIGMA i 
l'ACA que són els elements que han de determinar-ho. Paral·lelament, reafirmar que a 
Olot necessitarà fer més, en el sentit d'anar actualitzant i millorant tots els col·lectors. 
Hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix. Agrair el gest de la CUP perquè és una qüestió molt important de 
ciutat. En relació al Pla de separació d’aigües separatives que ha comentat el Sr. 
Sellabona, entenem que és llarg i s’ha d’anar fent de mica en mica, però també va bé 
que en el pressupost cada any hi consti una part per anar fent aquesta feina. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Al pressupost hi ha una partida especifica per actuacions en 
el clavegueram. Podem estudiar aquesta partida i evidentment quines actuacions 
anem fent. Per nosaltres remarcar que tot i treure la paraula “urgent” es tracte d’un 
tema urgent i que cal actuar-hi. 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 

13.1. - MOCIÓ PER DEMANAR AL DEPARTAMENT D’EDUCACIÓ QUE 
GARANTEIXI LA FORMACIÓ DELS JOVES NOUVINGUTS DE 16 A 18 ANYS. 

 
Núm. de referència : X2021040728     
Núm. expedient: SG022021000019 

 
Des de fa molt de temps a la nostra ciutat i a tot Catalunya, arriben joves que tenen de 
16 a 18 anys. Aquesta arribada de joves per venir a Europa i per sortir dels seus 
països d’origen va en augment ja que la llei d’estrangeria no els permet fer-ho d’una 
altra manera; per tant, cada dia hi ha més joves que arriben o bé sols o bé fent 
reagrupament familiar. 
 
Són joves que arriben amb moltes ganes d’aprendre la llengua i conèixer el territori, 
sobretot perquè el seu objectiu i el de les seves famílies és que puguin treballar. Per 
edat, no poden entrar al sistema educatiu, tot i que, en principi, els instituts poden tenir 
joves fins als 18, sempre que hagin fet un itinerari formatiu en el propi centre. 
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L’Escola d’Adults i el Consorci de Normalització Lingüística (CNL) serien un bon recurs 
per aquests joves. El problema és que l’Escola d’Adults és a partir de 18 anys, tot i que 
poden fer alguna excepció amb 17 anys, i el CNL és per a persones ja alfabetitzades. 
 
Així doncs, des de fa temps, l‘Ajuntament d’Olot a través de l’IME ha d’oferir un servei 
d’alfabetització per a aquests joves. Fins ara ho feia amb l’associació Rella, associació 
de mestres i professorat jubilats, però arran de la pandèmia i per tal de protegir els 
professors jubilats, es fa a través de la cooperativa Arriant.  
 
Els objectius de l’Aula d’Alfabetització són els següents: 
 

● Proporcionar els recursos mínims necessaris per a comprendre i poder utilitzar 
la llengua catalana en les situacions de comunicació orals i escrites més 
habituals. 

● Conèixer l’entorn social, cultural i juvenil de la ciutat (entitats, espais, serveis…) 
● Oferir orientació formativa i laboral en funció dels interessos dels joves 

participants. 
● Crear un espai de comunicació, de coneixement i de respecte mutus, entre 

persones de procedències diferents. 
● Aconseguir la incorporació dels joves nouvinguts als recursos que ja existeixen 

a la ciutat. 
● Aconseguir que els joves tinguin les habilitats necessàries per a poder triar el 

seu futur personal, ja sigui continuant estudiant, ampliant la seva formació 
laboral o inserint-se al mercat de treball. 

 
L’Aula d’Alfabetització és un entorn de seguretat que els permet entrar en contacte 
amb la nostra realitat social, cultural, econòmica fins i tot, a través d’uns aprenentatges 
inicials de les àrees de coneixement instrumental com les llengües i les matemàtiques, 
a més d’alfabetització digital i d’un acompanyament emocional. Aquest entorn de 
seguretat l’ha d’oferir la institució pública.  
 
Qui està més està preparat i qui hauria de tenir la responsabilitat de formar aquests 
joves és el Departament d’Educació, que té un borsa de professors formats i que a 
més poden seguir l’itinerari formatiu i retornar al sistema educatiu si així ho desitgen. 
Però l’Ajuntament d’Olot hauria d’agafar la iniciativa i el lideratge de contactar 
primerament amb altres municipis de Catalunya que tinguin la mateixa necessitat i 
organitzat una trobada de treball amb el Departament d’Educació per començar a 
buscar una solució, que podria passar, en primer lloc, per dotar de més personal i 
espai les escoles d’adults, així com permetre l’alfabetització dels joves a partir dels 16 
anys. 
 
Per tot això, des de la CUP Olot, proposem els següents acords: 
 

1. Liderar i prendre la iniciativa de contactar amb altres ajuntaments de Catalunya 
que tinguin la mateixa necessitat .  
 

2. Instar, juntament amb aquests altres ajuntaments, que el departament 
d’educació es responsabilitzi de la formació d’aquests joves. 
 

3. Sol·licitar formalment al Departament d’Educació que doti de més aules i 
professorat l’Escola d’Adults d’Olot. 
 

4. Reforçar, des de l’Ajuntament d’Olot, el projecte de l’Aula d’Alfabetització com a 
un projecte propi de l’IME, ampliant les hores de servei si és necessari. 
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Presenta la moció la  Sra. Roca i llegeix els acords. 
 
 
 
Intervé el Sr. Mir.  Tornem a parlar de recursos per un sector de joves que no troben 
l'encaix. Per tant, es referma aquesta necessitat d’un recurs necessari per aquesta 
franja d'alumnes joves que arriben amb un poc coneixement de la llengua. És una 
bona proposta tot i que s’ha d’anar treballant també en d’altres línies. L’escola d'adults 
pot donar consistència en aquest projecte que ja s'està portant a terme des de l'IME. 
Tant pel que fa a continuïtat, com per a la millora en l'atenció d’aquest joves. 
 
Intervé el Sr. Granados. Estem a favor de la moció, perquè va molt vinculada amb el 
projecte NOIMA que hem parlat anteriorment. El motiu principal del qual és l’arribada 
de molts joves nouvinguts a Olot sense alfabetitzar i que es troben més enllà de l'edat 
d'educació secundària obligatòria. Això però, forma part d’un problema molt més gran 
perquè n’arriben de totes les edats. Els instituts públics i centres concertats de la 
ciutat, tot i que no els torcaria per llei,  estant fent un esforç ingent, per acollir-los a 
tots. Des dels joves fins a 16 anys, als que tenen més de 16 anys. Però la situació 
s'està desbordant perquè és molt difícil fer una previsió sobre quin volum de joves 
arribaran. I per altra banda, perquè no hi ha prou recursos per atendre’ls. 
Arribats a aquest punt, tot el que es pugui fer des de qualsevol instància ens a 
semblarà bé. Ni l'escola d'adults, ni el Consorci de Normalització Lingüística són els 
instruments més adequats per donar servei a aquests joves perquè van ser creat per 
unes altres finalitats. Tal com demana la moció, el fet de treballar en xarxa amb 
d’altres municipis i  fer arribar al Departament d’Educació aquesta demanda per 
ampliar funcions, recursos i espais l’escola d’adults és una bona idea. El que es 
demana en aquest tres primers punts serà un projecte a mitjà termini perquè hi ha 
altres agents implicats i potser també implicarà un canvi normatiu. En canvi el punt 4 
de la moció sí podria ser viable de manera més immediata i resoldre’s en els 
pressupostos de 2022. Per tot això, hi votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Camps. Algú pot votar en contra d'una proposta d'ajudar els joves de la 
nostra ciutat en termes educatius i formatius? Fa una estona ha quedat clar que sí, 
però per nosaltres la resposta és clara. Per tant,  votarem a favor d'aquesta moció. Tot 
i que m’agradaria fer algunes apreciacions, perquè molts dels acords que proposen ja 
s'estan fent i ens ha sorprès que presentin una moció sense contrastar la informació. 
La primera proposta que fan és bàsicament inviable perquè és impossible contactar 
amb tots els ajuntament de Catalunya i liderar qualsevol tipus d'actuació. En tot cas 
això correspondria en alguna altra administració. En el cas de la segona proposta que 
suggereix que el Departament d'Educació es responsabilitzi de la formació d'aquests 
joves. Els informo que l'aula d'alfabetització és un recurs emmarcat dins el Pla 
Educatiu d'Entorn pel qual el Departament d'Educació fa una aportació econòmica. Per 
aquest curs 20-21 ha pujat 6.700€. El tercer punt respecte a l'escola d'adults ja fa 
alguns cursos que de forma reiterada es demana més professorat al Departament 
d'Educació que és qui té la responsabilitat de la dotació. Tot i això, aquesta proposta 
no respon a la resolució d'atenció als joves de la franja d'edat 16-18 perquè els 
alumnes de l'escola d'adults han de tenir 18 anys. Per tant,  encara que es doti de més 
professorat a l'escola d'adults, no és una solució a la necessitat que exposen en 
aquesta moció. Respecte a la quarta proposta, des de l'Ajuntament s’ha fet una 
aportació de 15.000€ en aquest curs per reforçar l'aula d'alfabetització. Com ja  ha 
explicat la Sra. Roca, primer a través de l’associació Rella i després mitjançant la 
cooperativa Arriant. A més a més, s’ha  ampliat aquesta activitat durant tot el mes de 
juliol. A partir del curs vinent i ajudats també per una aportació econòmica que fa el 
Departament d'Educació a través del pla de millora d'oportunitats educatives, es 
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projecta ampliar el nombre d'hores diàries, el nombre de dies setmanals i el nombre 
d'alumnes que puguin ser atesos per tal per minimitzar la bretxa social que ha suposat 
la pandèmia.  
Malgrat s’està treballant intensament, però tot té marge de millora. Continuarem 
treballant intensament fins que el joves de la nostra ciutat tinguin garantida la formació. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Potser sí que és utòpic i és inviable,  però no està de més que es 
pugui començar a treballar en xarxa amb tots els ajuntament perquè es pugui instar a 
modificar la limitació d’edat de l’escola d’adults. 
En quan a la referència que ha fet pel nostra vot contrari a l'Escola de Noves 
Oportunitats volem deixar clar que  hem votat en contra de la donació de l’espai. En 
cap cas hem qüestionat el projecte perquè en totes les reunions que hem anat 
mantenint sempre se’ns ha dit que es parlaria més endavant del projecte. Que ara hi 
havia tres aspectes importants. Primer, la forma de gestió que havia de ser a través de 
La Fageda. Segon, que havíem d'integrar tots els serveis en un únic espai. Tercer que 
aquest únic espai passaria d'aquí 5 + 30 anys cedit i llavors a posteriori donat. Aquí 
era l'únic punt que no estàvem d’acord perquè no trobàvem bé aquesta donació. 
 
otmesa la proposta  a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 

14.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
PARC INFANTIL FIRALET 
Intervé el Sr. Riera. El parc infantil del Firalet havia de ser mòbil amb la capacitat de 
ser muntat i desmuntat. Veiem que no ha estat finalment així sinó que serà permanent. 
A què es deu aquest canvi? Per què el tobogan torna a ser metàl·lic? 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Recordar que aquest emplaçament és fruit d'una decisió d'un 
procés participatiu i no som nosaltres que ens hem de plantejar la legitimitat del que 
van decidir tota la gent que va participar-hi. En relació als elements mòbils, tots ho són. 
En cas que es consideri necessari la seva retirada quan hi hagi algun esdeveniment es 
pot fer, inclòs el tobogan. Els llits elàstics queden tapats arran de terra. Pel que fa el 
tobogan està orientat a cara nord i tindrà menys hores de sol que abans. També s’ha 
contemplat que d’aquí uns anys els arbres que acompanyen aquest joc infantils facin 
molta ombra. En tot cas, mentre això no es produeixi s’han estudiat altres alternatives 
per si malgrat aquest canvi d’ubicació es produeix algun tipus de disfunció temporal, la 
poguéssim resoldre. 
 
TERRA PLAÇA DEL MIG 
Intervé el Sr. Riera. Cal planificar alguna solució definitiva a la plaça del mig perquè 
ara les rajoles s’estan aixecant. La moqueta que fem servir a l’hivern per no patinar pot 
funcionar però no servirà per aquestes peces aixecades. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Tenim aquesta zona precintada perquè ningú hi prengui mal i  
estem pendents de fer-hi una vista tècnica, per part de l’empresa constructora ja que 
és una obra que encara està en garantia. 
 
FAROLA C. MACARNAU 
Intervé el Sr. Riera. Fa un temps al carrer Macarnau una farola va quedar malmesa a 
causa d’un accident. Aquesta farola encara no ha estat reparada i als veïns estan 
preocupats. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Hi faré un seguiment. 
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FAROLA ENTRADA ESTACIÓ AUTOBUSOS (TEISA) 
Intervé la Sra. Roca. En el ple de març vaig reclamar que faltava una farola al costat 
de la Teisa que es va treure per la construcció d’un edifici nou. Com està aquest tema? 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Aquesta es va malmetre per part d'una constructora que feia 
unes obres en aquesta zona. Des dels serveis jurídics ens van aconsellar que primer 
féssim els passos de reclamació pertinent, perquè si fèiem la reposició directament 
nosaltres quedàvem desarmats en cas de la reclamació. 
 
ARRANJAMENT ENTRADA PARC NOU 
Intervé la Sra. Roca. Vist que es realitzaran alguns actes de festes del Tura al Parc 
Nou, està previst reparar les rajoles aixecades de l’entrada per l’av. Santa Coloma? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ho trobo una bona idea, en prenem nota. 
 
INCIDÈNCIES ENLLUMENAT NUCLI ANTIC I PLAÇA MAJOR 
Intervé la Sra. Roca. Hi ha alguna incidència en l’enllumenat del nucli antic i la Plaça 
major? Darrerament hi ha queixes de la foscor en aquesta zona i també que moltes 
vegades hi ha estones sense llum. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. A través de la brigada d’electricistes vam identificar unes 
incidències que ens apareixien de manera recurrent. Es tractava d’un problema que 
afectava la sensibilitat dels llums. Sobretot en episodis d’humitat i aigua, el  sistema de 
tèrmics per prevenció apagava les faroles. Així doncs, vam veure que tenien una 
sensibilitat molt gran i que es podia reduir. De moment des que hem fet aquesta 
actuació les faroles ens responen bé. 
 
AJUDES PER SUBVENCIONAR INTERESSOS PER PROMOURE HABITATGES 
Intervé la Sra. Roca. L’Agència d’Habitatge de Catalunya ha obert una convocatòria 
d'ajudes a subvencionar part dels interessos dels préstecs que s'atorguen a través de 
l'Institut Català de Finances per promoure habitatges o allotjaments de protecció 
social. L'Ajuntament té pensat presentar-se a aquesta convocatòria? 
 
Intervé el Sr. Güell.  En aquesta primera convocatòria no ens hi presentem perquè 
estem treballant en un projecte d'habitatge a gran escala i tots els recursos municipals 
i ajudes que puguem obtenir de les convocatòries que vagin sortint, els abocarem al 
projecte d'habitatge del sector de Sant Cristòfol. Estem adquirint unes finques i 
treballant conjuntament amb Incasòl per apostar per fer una oferta d'habitatge de gran 
impacte en aquesta zona. 
 
SANCIONS EN LLOGUERS D’HABITAGES 
Intervé la Sra. Roca.  L'Ajuntament de Barcelona va obrir un expedient sancionador a 
un propietari d'un domicili per racisme immobiliari. Donat que Olot s’està treballant amb 
l'entitat Stop racisme. S’ha plantejat començar a fer servir aquesta eina per part de 
l'Ajuntament? 
 
Intervé el Sr. Güell.  No només ho estem treballant amb l’entitat Stop racisme, sinó 
també amb tècnics municipals, agents de la propietat immobiliària, la Universitat de 
Girona i altres entitats de la ciutat d'Olot. Si ens creiem que som un ciutat educadora, 
l’estratègia de treball no és el de sancionar. Sinó que hem d’intentar entendre  les 
problemàtiques per desenvolupar estratègies per apropar els posicionaments que 
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moltes vegades estant enfrontats. Així doncs, estem creant un entorn d'entesa i de 
col·laboració entre els agents implicats. 
 
ZONIFIACIÓ ESCOLAR 
Intervé la Sra. Roca.  La regidora d’educació en declaracions a la radio va comentar 
que després de mesos de revisió amb diferents actors de l'àmbit escolar,  el consistori 
havia traslladat als Serveis Territorials d'Educació la necessitat de no retocar les 
zones. Fins on nosaltres érem coneixedors s'estava treballant amb les tres comissions 
i es va arribar a uns acords. S’havia de fer un estudi a través de Xavier Bonal i després 
aquest estudi es presentaria al Consell Escolar Municipal el qual tornaria a iniciar un 
altre treball juntament amb el nou decret d'admissions. Això segueix així o segons les 
declaracions de la regidora ja hi ha una decisió pel que fa la zonificació? 
 
Intervé la Sra. Camps. Es tracta d’una noticia que no és correcta. Estem pendents de 
l'estudi que vostè ha esmentat, però per fer-ho abans necessitem unes dades del 
Departament d'Educació. En el seu moment el director dels Serveis Territorials ens va 
remetre a l’espera del nou director. Estem a l’espera que l’actual director ens concreti 
una entrevista. 
 
AJUDES  TRANSFORMACIÓ DIGITAL I SOTENIBLE DEL TRANSPORT URBÀ 
Intervé la Sra. Roca. S’ha obert una convocatòria d'ajudes per a les zones de baixes 
emissions i de transformació digital i sostenible del transport urbà. L’ajuntament s’hi 
presentarà? 
 
Intervé el Sr. Arbós. Hi estem treballant per mirar si podem entrar-hi.  El dia 30 de 
setembre finalitza el termini de la convocatòria. 
 
INAGURACIÓ COMERÇOS 
Intervé la Sra. Roca. El regidor de promoció de la ciutat quan hi ha la inauguració d’un 
comerç  en fa una presentació. Hi ha una llista de comerços per anar o només es va 
als comerços del barri vell? 
 
Intervé el Sr. Vayreda.  Es tracta de comerços que ens conviden a la seva inauguració 
o bé perquè ens assabentem que obre. Bàsicament la visita té dos objectius,  per una 
banda conèixer si han tingut alguna problemàtica en el procés d'obertura amb 
l'Ajuntament o si els podem ajudar d'alguna manera. I per altra banda, donar-los les 
gràcies per obrir un negoci en aquests moments. 
 
PLA ESPECIAL DE LA MOIXINA PLA DE LLACS 
Intervé la Sra. Roca. L’any 1994 es va aprovar el Pla Especial de la Moixina Pla de 
Llacs que definia aquesta zona com a espai singular amb tractament específic. Només 
es van arribar executar 2 hectàrees i en quedarien unes 20. Fem un prec a 
l'Ajuntament perquè creiem que seria important que des de l'Ajuntament es poguessin 
posar d'acord amb el Parc Natural de la Garrotxa i fer una pressió conjunta per obtenir 
aquests recursos i poder-ho executar. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Parlarem amb el parc sobre aquest tema. Si hi ha alguna 
convocatòria, des de l'Ajuntament i el Parc, intentarem aconseguir la complicitat de la 
Generalitat per avançar en aquesta direcció. 
 
PLAQUES DE CARRERS 
Intervé el Sr. Guix. El nom de color vermell de moltes plaques de carrers d’Olot han 
quedat despintades o hi ha enganxat algun adhesiu que les distorsionen. Demanem un 
pla per recuperar aquestes plaques? 
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Intervé el Sr. Alcalde. És una demanda que a mi també m’han fet, en prenem nota. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. En el pressupost d’enguany hi haurà una partida específica 
dedicada aquest tema. 
 
GUIA TURISME FAMILIAR / RECOPILATORI RUTES A PEU D’OLOT 
Intervé el Sr. Guix. Han editat una guia de Turisme Familiar on hi ha alguna ruta fent 
referència a les fonts. Caldria doncs, netejar les fonts per tenir-les en condicions. 
També s’ha editat un recopilatori de rutes a peu d’Olot, però potser en aquesta hi 
faltaria una ruta gastronòmica. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ens agradaria que totes les fonts funcionessin bé i  que la gent 
les respectés. En prenem nota. 
 
Intervé la Sra. Canalias. Evidentment que tenim en compte la gastronomia perquè és 
un dels grans valors i atractius de la comarca. Tenim interès en donar-la a conèixer i 
potenciar-la. En aquest cas no s’ha inclòs en aquesta guia perquè properament es 
difondrà dintre del nou projecte Punt d’Interès Artesanal que la Generalitat ens ha 
acreditat. Hem elaborat tot un recorregut en el qual s'identifiquen tots els establiments 
artesanals i els artesanals gastronòmics en aquest cas. Tenim ja establerta una ruta 
online, i el pròxim pas és fer-ne tota la difusió.  A més, també fa poc que es va 
presentar a la Plataforma Gastronòmica Delit que justament agrupa tota una oferta 
gastronòmica de la comarca i es posarà en funcionament aquesta tardor.  En aquest 
cas hi apareixeran més de 400 establiments de tota la comarca. S’hi podran trobar tant 
productors, comerços agroalimentaris, bars, restaurants on a es podrà degustar el 
producte. 
 
COMISSIONS DE TREBALL OO.AA 
Intervé el Sr. Guix. Es va acordar en un Ple fer unes comissions de treball per la 
dissolució de cadascun dels organismes autònoms. De moment encara no se n’ha 
reunit cap. Com està aquest assumpte? 
 
Intervé el Sr. Granados. Ja que no hi ha organisme autònoms voldríem demanar, si és 
possible,  trobar un espai perquè ens puguin informar de la valoració de la campanya a 
l'Estiu Riu.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. En la propera coordinació de grups municipals, si ja s’ha acabat 
la campanya d’estiu riu, els hi farem el retorn i valoracions que corresponguin. També 
es pot fer per les comissions de treball que feia referència el Sr. Guix. No es tracte de 
replicar en forma de comissió de treball allò que fèiem en els organismes autònoms, 
però sempre que hi hagi un tema que afecti un d’aquest organismes en podem parlar 
en aquesta comissió de grups. A més, poden venir-hi tècnics a donar les explicacions 
que corresponguin. Per tant, més que organitzar comissions de treball els demanaria 
que tot allò que els interessi, ens ho diguin i preparem la resposta perquè pugin tenir 
tota la informació 
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a dos quarts de deu 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 

 
 


