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     ACTA NÚM.10 
EL DIA 30 DE SETEMBRE DE 2021. 

1A CONVOCATÒRIA 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 30 de setembre 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), 
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). 
 
Excusa l’assistència per motius professionals la Sr. Anna Barnadas i López. Actuarà 
com a portaveu del grup municipal d’ERC el Sr. Josep Granados i Serrat. 
 
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 : X2021045731     
Núm. expedient: SG012021000065 

 
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya 
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el 
marc de la pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures 
compreses en aquesta normativa quedaven sense vigència. 
La normativa vigent a dia d’avui és la resolució SLT/2817/2021 de 16 de setembre, per 
la que es prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la 
contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya. 
Que l’article 5è d’aquesta normativa disposa que: 
Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social 

Les reunions i/o trobades familiars i de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, 
es recomana  que no se superin el nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti 
de convivents. 
Vist l’informe emès per la responsable de Protecció Civil de l’Ajuntament d’Olot de data 

16 de setembre de 2021 i els plànols adjunts on es constata la impossibilitat d’adaptar 

el saló de sessions a les mesures necessàries per garantir la distància recomanada de 

seguretat.  

De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 i l’article 8 bis del Reglament 
Orgànic Municipal que regulen el procediment de la celebració de les sessions 
telemàtiques, especificant que només es podran celebrar en situacions extremes i molt 
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excepcionals i que fora l’estat d’alarma, s’haurà de justificar que es dona la 
circumstància de greu risc col·lectiu. 
 
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 30 de setembre 
a les sis de la tarda se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin, en tant 
que hi ha un informe tècnic que avala la persistència d’un greu risc col·lectiu. 
 
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 26 d’agost de 2021 
 
 

3. - SÍNDIC DE GREUGES 
 
El Sr. Alcalde dona la benvinguda al Sr. Saura, adjunt al Síndic de Gregues que 

intervindrà per explicar les reclamacions, queixes i observacions ciutadanes que hi han 

hagut l’any 2020. 

 

Intervé el Sr. Saura donant compte de l’informe del Síndic en relació a les actuacions 
dutes a terme a Olot durant l’any 2020. 
 
Intervé el Sr. Riera. El Síndic és una eina imprescindible amb l’objectiu de defensar a 
totes les persones. Pel volum de queixes recollides percebem per una banda que les 
coses s’estan fent bé i per l’altre, que cal més difusió perquè la gent sàpiga que té 
aquesta figura. En quan els resultats d’Olot, al haver-hi tant poques queixes i de gran 
diversitat no en podem fer un anàlisis detallat. Però sí que ho podem fer en quan a 
resultats de tot Catalunya. En aquí, veiem que el temps de resposta ha augmentat, 
també a Olot. Sobretot motivat perquè ha estat un any de pandèmia. Per altra banda, 
un 40% de les queixes són de polítiques socials. Davant d’això hi ha coses positives 
com la creació de la taula d'emergència social. Però és evident que hi ha una manca 
de solucions concretes en relació a aquest tema i en relació a la pobresa. També s’han 
vist malmesos drets fonamentals com el dret a la salut o en temes d’educació. I cal 
més que mai un pacte nacional del tema d’habitatge. 
 
Intervé el Sr. Guix.  Una vegada més constatar que aquesta és una ciutat tranquil·la i 
educadora, on hi ha pocs problemes. Així es mostra en l’informe. Des d’aquí agrair al 
tarannà de la ciutat, gràcies en part al bon sistema educatiu que tenim i que fan una 
gran tasca educativa en els infants i joves de la ciutat. També agrair la tasca que fan 
els treballadors municipals i de les diferents administracions de la ciutat, com el 
Consell Comarcal, Consorcis, etc. Que també donen una resposta positiva a les 
demandes ciutadans. 
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Intervé el Sr. Granados. Volem fer un agraïment per la feina del Síndic en l’informe. 
Considerem que aquesta institució funciona com un termòmetre per mesurar la bona 
salut democràtica del nostre país. Destacar a nivell global aquest aspecte de la 
transparència de les consultes. Fent èmfasi especialment pel que fa el pacte contra la 
segregació escolar promogut des del Síndic i el Departament d'Educació. Per altra 
banda, destacar també que  a nivell català un 40% de les intervencions que es fan són 
d’afers socials. Per tant, en aquí tenim unes mancances en quan aspectes tan bàsics 
com:  el model residencial, el dret a l'educació dels infants i en l'impacte de la crisi en 
els autònoms. El Síndic també ha alertat de la necessitat d'assolir un pacte nacional 
per l'habitatge i de reforçar les polítiques de protecció del medi ambient. També 
recorda que la manca d’empadronament de persones que és un dret fonamental 
vulnera la legislació vigent. Pel que fa a Olot, prenem nota de l’apartat de l’informe que 
parla de la lluita contra la segregació escolar. Sobretot en tots aquells aspectes 
relacionats amb el desplegament del nou decret d'admissió de l’alumnat. Finalment 
volem apuntar la idea que el fet que hi hagi poques queixes a l'Ajuntament, no 
necessàriament hem de pensar que vulgui dir que tot va bé. No oblidem que hi ha un 
segment important de població que no té accés a la tecnologia que permet estar 
informat. Hauríem de procurar també des de l'Ajuntament que les víctimes de la bretxa 
digital cada vegada siguin menys i no més.  
 
Intervé el Sr. Alcalde. Reiterar l’agraïment al Síndic per la seva presència en el Ple i  
fer-nos aquest resum. És una bona noticia per nosaltres saber que hem tret bona nota 
en temes tan importants com el de la segregació escolar, en transparència o en 
nombre de queixes. Anem a millorar amb tot allò que sigui possible com per exemple 
el tema de la difusió. Recordar a la gent que té la possibilitat de presentar 
presencialment, una queixa al Síndic a través de la visita que ens fan anul·lament a 
Olot. I també a través d’un punt permanent de formularis que tenim davant l’àrea 
d’Alcaldia a l’Ajuntament d’Olot. Intentarem també millorar en els terminis de resposta 
de les queixes que rebem. 
 
Intervé el Sr. Saura. Agraït pel suport que doneu a la institució del Síndic. Som 
conscients que tenim el repte de ser més coneguts i estem fent tots els possibles per 
fer-ho.  
 

4. - DESPATX OFICIAL 
 

El Sr. Alcalde inicia el despatx oficial fent referència a l’inici del curs. Destaca la feina 

dels centres educatius (professors, AMIPES, alumnes, famílies...) tota la comunitat 

educativa amb el retorn a les aules que, una vegada més ha vingut marcada per la 

COVID-19. El Sr. Alcalde agraeix “l’esforç a les aules i en el dia a dia de tothom per 

anar recuperant la tan esperada normalitat”. En aquest sentit, recorda que en aquests 

moments no hi ha cap pacient ingressat a l’Hospital però els indicadors continuen alts i 

per tant no podem baixar la guàrdia.   

 

El Sr. Alcalde proposa fer arribar una felicitació del ple a les persones que van 

organitzar les Festes del Tura. 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 que aquest any han dedicat més esforços 

que mai per a la festa major de la ciutat. També remarca la importància de les entitats 

a les Festes que organitzant activitats i durant la resta de l’any. “Les mesures COVID 

van obligar a fer unes Festes diferents, però han permès tenir una celebració que 

esperem que l’any que ve puguem recuperar en la seva plenitud”.  
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En l’apartat de felicitacions en l’àmbit esportiu, destaca els bons resultats de la 

nedadora Núria Payola en el Campionat d’Europa per Nacions de Salvament i 

Socorrisme que s’han dut a terme a Castelló de la Plana. Payola, ha aconseguit tres 

medalles, va ser campiona d’Europa a la piscina en els 200 metres obstacles i a la 

platja en rescat amb taula, i subcampiona en surf. 

 

Encara en l’àmbit esportiu, El Sr. Alcalde desitja sort al Club Patinatge Artístic que la 

setmana que ve marxa a Paraguai al Campionat Mundial de Patinatge en grups de 

xou. 

 

D’altra banda, el Sr. Alcalde trasllada al regidor Josep Guix, portaveu del PSC, el 

condol per la mort de la seva mare, Maria Dolors Feixas. També proposa fer arribar el 

condol als familiars del jove jugador del Club Hoquei Olot, Bernat Grau Vilardell, que 

va morir fa unes setmanes a causa d’una malaltia.  

 

“Deixeu-me que aprofiti l’ocasió per saludar a la família del Club Hoquei Olot i en 

concret a la d’en Joel Pagès que estan passant per una situació molt difícil” manifesta 

el Sr. Alcalde que trasllada “molta força a en Joel, a la família i a tota la gent del club 

perquè es recuperi ben aviat. Com a Alcalde, i com a pare, els vull traslladar tot el meu 

suport i el del plenari”.  

 

Per últim, el Sr. Alcalde també expressa el suport a les persones afectades per 
l’erupció del volcà Cumbre Vieja. “Les imatges que arriben de La Palma ens han fet 
estar pendents de l’evolució del volcà i de les afectacions sobre el territori i les 
persones que han perdut casa seva i que, a hores d’ara, continuen pendents de les 
conseqüències d’aquesta erupció”. Des d’aquí el nostre suport i solidaritat amb l’Illa de 
La Palma. 
 

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 26 d’agost: 

- de particulars: 4 

- d’entitats:  9 

 

Seguidament, El Sr. Alcalde dona compte de les ENTREVISTES amb diferents càrrecs 
de l’Administració que ha tingut des de la celebració del darrer Ple ordinari, del passat 
26 d’agost: 
 

- Dimecres 1 de setembre va rebre la visita de la delegada del Govern de la 
Generalitat a Girona, la Sra. Laia Cañigueral.  
 

- Dijous 9 de setembre va assistir a la roda de premsa de presentació del Pla de 
prevenció de suïcidis per reduir-ne els casos i l'estigma social a Catalunya. 
L’acte va tenir lloc a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i va estar 
presidit pel conseller de Salut, Sr. Josep M. Argimon 
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- Dilluns 20 de setembre, acompanyat de la regidora d’Educació, Mariona 

Camps, es va desplaçar a Girona per mantenir una reunió amb el director dels 
Serveis Territorials d’Educació, el Sr. Adam Manyé. 

 

 

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

mateix període: 

 

- Divendres 27 d’agost es va reunir amb els agents implicats per coordinar les 
mesures, dispositius i eines per garantir unes Festes del Tura. A la tarda va 
anar a donar el tret de sortida de la Botiga al Carrer i va visitar dos nous 
establiments que s’han obert recentment: la botiga de roba OVS i 
l’hamburgueseria Juicy Lucy. Al vespre va participar dels actes organitzats en 
el marc de la Festa del barri de Montolivet. 
 

- Dissabte 28 d’agost va presenciar l’actuació que el grup Balmes no t’hi fixis, va 
fer a la Sala El Torin. A continuació va assistir als actes de la festa del Nucli 
Antic i, a continuació, de l’audició de sardanes del Firal.   
 

- Dimarts 31 d’agost va participar en l’acte d’obertura de l’exposició dedicada al 
Mestre Joan Tomàs, que va tenir lloc a la Biblioteca Municipal. 
 

- Dimecres 1 de setembre a la tarda, va assistir a la presentació del llibre ‘La 
volta a peu a la Garrotxa’ que es va fer al Parc Nou. 

- Divendres 3 de setembre va participar a la roda de premsa de dues  
exposicions d’artistes locals que es van inaugurar amb motiu de les Festes del 
Tura. Al vespre, va assistir a la inauguració de l’exposició del centenari del 
naixement de l’Àngel Codinach que es pot veure a l’Àmbit Sant Lluc.  
 

- Dissabte 4 de setembre va prendre part de l’acte d’inauguració de l’exposició 
d’homenatge a Adrià Creus instal·lada a la Sala 15 i la mostra realitzada a la 
Sala Oberta 2 pels artistes Alícia Vogel i Adrià Gamero. A continuació va 
assistir als actes de les Festes del Tura organitzats per la Casa Cultural 
d’Andalusia. 
 
El mateix dissabte al vespre, i acompanyat de membres de la Corporació, va 
participar a l’ofrena a la Mare de Deu del Tura. A continuació, va donar per 
iniciades les Festes del Tura des del balcó de l’Ajuntament on la Unió Esportiva 
Olot va pronunciar el pregó de Festes coincidint amb el centenari de la seva 
creació.  
 

- Des del dissabte 4 de setembre i fins al dimecres 8, l’Alcalde va participar en 
diferents actes programats en el marc de les Festes del Tura: concerts, 
Seguici, l’Adéu Vila d’Olot, el ball de les espelmes... 
 

- Dijous 9 de setembre a la tarda, va assistir a l’acte d’entrega de les senyeres 
que va organitzar el Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 

- Dissabte 11 de setembre va prendre part de l'acte de commemoració de la 
Diada Nacional de Catalunya organitzat per Òmnium Garrotxa i l'Assemblea 
davant l’Ajuntament d’Olot. 
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- Dilluns 13 de setembre, coincidint amb l’inici del nou curs escolar i amb la 
posada en marxa d’una aula integral de suport, va visitar l’Escola Bisaroques 
acompanyat de la regidora d’Educació Mariona Camps.  
 

- Divendres 17 de setembre va assistir a la presentació del llibre “Que Al·là em 
perdoni” de Laila Karroucht, al Cafè Art Fontanella. 
 

- Dissabte 18 de setembre, acompanyat del regidor d’Esports, Aniol Sellabona, 
va donar la benvinguda als participants del III Open Ciutat d'Olot de Tenis 
Taula. A continuació, acompanyat de la regidora Adriana Francés va assistir a 
la missa de la festa del barri de Sant Ferriol.   
 
Seguidament va participar a l’acte de presentació dels resultats del procés 
participatiu de l’Olot Pedala que va tenir lloc al Torín. Ha estat un dels actes de 
la programació de la Setmana de la Mobilitat.  
 

- Diumenge 19 de setembre va presenciar l’obra l’Infanticida, al Teatre Principal.    
 

- Dimarts 21 de setembre va presidir la Junta General de DINAMIG que es va fer 
de forma telemàtica. A continuació va prendre part de l’acte d’inauguració de la 
nova programació d’Olot Cultura a l’Hospici.  
 

- Dimecres 22 va assistir a la conferència de Fernando Fantova organitzada pel 
CASG a la Moixina. 
 

- El dijous 23 de setembre es va reunir amb una representació dels Agents 
Rurals per visitar la nova seu i conèixer les actuacions que porten a terme.  
 
 

- Divendres 24 de setembre va assistir al pregó que va donar el tret de sortida a 
la Festa del Barri de Sant Miquel. 
  

- Dissabte 25 de setembre, com també va fer el regidor d’Esports Aniol 
Sellabona, va saludar els organitzadors i participants del XVII Clàssic dels 
Volcans que va sortir de la Torre Malagrida i va finalitzar amb l’entrega de 
trofeus al Firal. 
 
A la tarda, acompanyat de les regidores Imma Muñoz i Mariona Camps, va 
assistir al Ball Pla de Sant Miquel. A causa de les mesures COVID en lloc del 
tradicional recorregut pel barri va tenir lloc a la plaça. 
 

- Dilluns 27 de setembre, acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va rebre la 
visita d’un auditor de la Carta Europea de Turisme Sostenible per a la 
renovació de la Garrotxa 2021-25. 
 

- Dimarts 28 de setembre va presidir el Patronat de la Fundació Hospital d’Olot i 
Comarcal de la Garrotxa. 
 

- Dimecres 29 de setembre va participar de l’Assemblea General de socis de les 
Aules de Difusió Cultural de la Garrotxa (ACUGA). A la tarda va presidir la 
Junta General de Consorci SIGMA i seguidament la Junta General del Consorci 
d’Acció Social, totes dues sessions de forma telemàtica. 
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Intervé el Sr. Riera. Ens a sumem a cadascuna de les intervencions que ha fet el Sr. 
Alcalde. Per altra banda, com cada ple la nostra abraçada fraternal va dirigida a les 
dones. Aquests últims temps hi ha hagut situacions que circular per Olot no ha estat 
agradable si eres una dona. Fins i tot, la darrera setmana una dona va patir ferides 
amb una arma blanca. Des d’aquí fer un crit en relació a aquest tema i seguir en el 
camí  de replantejar-nos les polítiques de gènere d'una forma transversal. S'haurà de 
seguir fent amb més insistència que mai. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Respecte aquest tema m’agradaria donar la paraula a la 
regidora Sra. Muñoz, perquè es tracte d’un tema que s’ha preocupat especialment. 
 
Intervé la Sra. Muñoz.  Desafortunadament en els darrers dies i mesos hem tingut a la 
cuitat fets indesitjables. Qualsevol agressió a una dona no pot quedar impune. La 
societat ha d'entendre que la dona no és una mercaderia i que l'home no pot actuar 
impunement contra cap dona. L'única manera de combatre qualsevol tipus de violència 
radica en el convenciment d'un mateix i de tota la comunitat. Hem de continuar lluitant 
per acabar amb el problema de fons, perquè no volem violència masclista ni a Olot ni 
enlloc. Hem d'evitar que les campanyes contra la violència masclista sempre estiguin 
enfocades a la dona. En aquestes sembla que se li exigeixi estar apoderada i tenir una 
autoestima alta per anar segura pel carrer. A Olot treballem per una atenció integral, 
una actuació coordinada, pròxima i compartida entre diferents agents socials. Així ha 
estat ens els fets ocorreguts en els darrers dies. Com qualsevol altra lluita social,  
erradicar la violència necessita la implicació de les institucions per poder establir-se 
definitivament en la societat. És per això que des del CASG s'està executant a nivell 
comarcal, des de l'any passat la campanya de sensibilització  “Retalla les violències, 
enganxa les curs”. Per altra banda, des de fa 23 anys existeix el Suport d’informació i 
Atenció a les dones (SIAD) que ofereixen bàsicament aspectes psicològics i jurídics 
per donar resposta a les diferents violències masclistes. 
 
Intervé el Sr. Guix. Agrair a nivell personal a tots els membres de la corporació, 
treballadors municipals i als ciutadans d’Olot per les mostres de solidaritat vers la 
meva família pel traspàs de la meva mare. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens a sumem a la intervenció del Sr. Alcalde. Simplement un 
apunt en quan a les Festes del Tura. Voldríem destacar que no han estat unes festes 
com tothom voldria, però han estat unes Festes del Tura. També agrair l'esforç i la 
participació en la seva organització a tothom que hi ha pres part perquè són un primer 
pas per recuperar les de l’any vinent. També un segon apunt en quan a l’inici del curs 
escolar. És un cert retorn a una normalitat que tots voldríem, en el sentit que hi ha 
desenes de mestres que s'estan esforçant perquè centenars d'alumnes i famílies han 
confiat en això. L'educació és segurament el primer lloc on es fa una feina igual per a 
tothom. És feina de l'Ajuntament i d’altres administracions que l'escola no sigui l'últim 
lloc on això passa. Finalment per acabar i en vigília de l’1 d’octubre, recordar que vivim 
en un estat on els màxims dignataris no poden ser jutjats per allò que han fet. I encara 
molts de nosaltres esperem que se'ns demani perdó pels fets produïts l'1 d’octubre 
que vam anar a votar i en vam sortir apallissats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Completament d’acord amb aquesta última reflexió i la de les 
festes del Tura. 
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5. - DECRETS 
 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2021LDEC003222 al 2021LDEC003732 
 
Intervé la Sr. Roca. ens podrien explicar el decret referent núm. 2021LDEC003522 
adjudicar el servei de posada en marxa i gestió de línies de Bici bus a les escoles 
d'Olot? 
 
Respon el Sr. Arbós. Es tracte de la contractació del programa de Canvis en cadena 
que ens ajuda a fer la posada en marxa del bici bus. S’inicia la setmana vinent a 
l’escola de Sant Roc, on cada divendres l’anada a l’escola es farà amb aquest format 
de bici bus per tots aquells alumnes i famílies que vulguin participar-hi. Si funciona, la 
intensió és poder-ho iniciar a la resta de centres de la ciutat. 
 
Intervé la Sra. Roca. El decret 2021LDEC003598 referent a l’adjudicació de les obres 
de construcció d'una llosa de formigó al parc de les mores té relació amb el parc de 
cal·listènia? 
 
Respon el Sr. Sellabona. Sí, es tracte d’una llosa per poder tirar endavant el parc de 
cal·listènia. 
 
Intervé la Sra. Gamouchi. Ens podrien aclarir el decret núm. 2021LDEC003391 

referent a l’aprovació del pagament 2021 contracte de cessió d'ús de la finca rústica 
colindant a la zona esportiva del camí peatonal intervolcànic, al barri de Sant Miquel? 
 
Respon el Sr. Güell. Es tracta del pagament anual de la cessió d’ús de l’espai 
intervolcànic entre el volcà Montsacopa i el volcà Garrinada. És una de les actuacions 
desenvolupades en el PIAM. 
 
Intervé la Sra. Gamouchi. Ens podrien donar els detalls del decret núm. 
2021LDEC003443, referent a l’aprovació llista provisional d'admissió i exclusió 
d'aspirants, la composició del tribunal, i la data, el lloc i l'hora de realització de les 
proves del procés selectiu per a la creació d'una borsa de treball d'educadores escola 
bressol? 

 

Respon la Sra. Francès. Es va aprovar una convocatòria per crear una nova borsa de 
treball d’educadores, després que en l’anterior convocatòria moltes d’elles no 
aprovessin i quedessin moltes places vacants. 
 

 
Intervé la Sra. Gamouchi. Ens podrien donar detalls del decret núm. 
2021LDEC003597, referent a l’adjudicació obres de millora de les condicions 
d'acústica i ventilació a dues aules del PTT. 
 
Respon la Sra. Camps. Arran del coronavirus s’ha observat que les aules del PTT 
tenien poca ventilació. En dos aules que donaven al carrer, s’ha pogut  fer obres i fer 
unes finestres més grosses. I en una tercera que no donava al carrer, s’ha instal·lat un 
aparell de renovació de l’aire. En aquesta s’han hagut de fer unes obres per millorar 
l’acústica per evitar el soroll de l’aparell i així poder fer classes amb comoditat. 
 
Intervé la  Sra. Gamouchi. Ens podrien explicar en què consisteixen i quan es faran les 
obres de la rehabilitació de la muralla del Fort de Sant Francesc i les torres de 
vigilància al volcà Montsacopa? 
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Respon el Sr. Güell. Es tracta d’una convocatòria d’ajudes del Departament de Cultura 
de la Generalitat destinada a bens culturals d'interès local. En aquest cas és una de 
les actuacions que teníem pendents de realitzar a la Muralla de Sant Francesc que és 
complementària a les obres de restauració que en el seu moment es varen fer i 
adequar els entorns que va permetre obtenir un l'espai de restauració. 
 
 

6. - JUNTA DE GOVERN 
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
Intervé la Sra. Roca.  En quin punt es troba l’espai per l’aula tast de la plaça mercat? 
 
Intervé la Sra. Canalias. La setmana vinent s’iniciaran les obres d'adequació de l’aula 
tast i es té previst que durin unes 3 setmanes. S’està treballant també en un reglament 
i tota una sèrie de protocols. L'objectiu d’aquesta sala és sobretot potenciar la 
gastronomia, el producte de proximitat de la ciutat i oferir cursos de formació, 
conferències, tallers de cuina, etc. 
 
Intervé el Sr. Granados. En què consisteix l’adjudicació del contracte del servei de 
redacció d'un projecte constructiu per a la reurbanització del barri de Montolivet? 
 
Intervé el Sr. Güell. Es tracta d'un projecte integral de reurbanització donat que 
aquesta urbanització té molts dèficits en quan a instal·lacions d’enllumenat, 
clavegueram, subministrament d'aigua, d’asfaltat, vialitat, accessibilitat, etc.  El desig 
de la Corporació seria poder-ho executar per fases per tal d’arranjar tots aquets 
element deteriorats en el pas del temps. 
 

 
7.1. - DONAR COMPTE DE LA TRAMESA DE LA INFORMACIÓ DE LES LÍNIES 

FONAMENTALS DEL PRESSUPOST PER A L'EXERCICI 2021/2022 AL MINISTERI 
D'HISENDA (MINHAC) 

 
Núm. de referència : X2021045143     
Núm. expedient: CPG52021000013 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la tramesa de la informació de les línies fonamentals del 
pressupost per a l’exercici 2021/2022 al Ministeri d’Hisenda (MINHAC). 
 
Segon.- S’acompanya document a l’expedient. 
 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut 
 

 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
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7.2. - DONAR COMPTE AUDITORIES EX. 2020 

 
 
 
Núm. de referència : X2021045524     
Núm. expedient: CPG52021000014 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte dels informes d’auditoria, de control financer i de legalitat 
corresponents a l’exercici 2020 elaborats per l’empresa UNIAUDIT OLIVER CAMPS 
SL: 
 

- Informe sobre el compliment de la legalitat i la normativa vigent de l’exercici 
2020 de DINAMIG 

- Memoràndum de conclusions dels treballs d’auditoria financera de l’exercici 
acabat el 31 de desembre de 2020 de DINAMIG 

- Treballs de suport a la Intervenció General en el control financer de 
subvencions de l’Ajuntament d’Olot, exercici 2020. 

- Informe relatiu als treballs d’auditoria de sistemes de l’exercici 2020 previst a 
l’article 12.3 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic de 
l’Ajuntament d’Olot 

 
Segon.-S’annexa documentació. 
 

 
 

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

Intervé la Sra. Roca. En el ple del mes de gener vam poder veure les valoracions de 
les auditories realitzades a Organismes autònoms i Dinàmig, i en el ple d’abril, vam 
poder veure les auditories de subvencions. Així com sí hem vist canvis en els 
processos d’atorgament de subvencions, pel contrari no ho hem vist en el cas de les 
auditories de Dinàmig. En aquí, continuem amb els mateixos problemes de gener. Si 
fem una auditoria l’any 2021, esperem veure canvis en aquest sentit. 
 
Intervé el Sr. Mir. L’auditoria ha de ser una oportunitat per millorar com fem les coses. 
Detectar anomalies o situacions que venim fent de manera reiterada i que no és la 
més correcta. Es tracte d’un informe molt detallat i m’ha cridat l’atenció per exemple 
que la cessió d'ús de Les Mates i l'oficina de turisme en cap moment s'ha registrat dins 
dels actius del Consorci Dinàmig. Crec que és un tema important que hauria de quedar 
reflectit ens els comptes. Per altra banda,  l’import del lloguer de la seu de Dinàmig 
hauria d’anar a càrrec del Consorci i no de l’Ajuntament. Són temes que s’haurien de 
resoldre de manera urgent. En l’apartat de finances hi ha un import de 16.679€ de 
finances no retornades que hi són des del 2017-2019 i no queda clar perquè hi són. És 
a dir,si s’ha retornat o no. També, hi ha una part d’ingressos i despeses de Dinàmig 
que actualment encara surten en els pressupostos de l’Ajuntament i haurien d’estar en 
el pressupost de Dinàmig. Això, crea una distorsió del dibuix econòmic del consorci 
important i s'hauria de resoldre de manera ràpida.  
Es posa de manifest també que des de l'auditoria no hi ha cap òrgan competent en el 
consorci que signi els comptes anuals. S’aproven per Junta de Govern de l’Ajuntament 
però no hi ha cap ordre dintre el propi Consorci que signi aquests comptes. Quan 
haurien de ser-hi perquè quedessin correctament registrats. 
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Per últim, en quan el tema de la contractació reflecteix que la totalitat de contractació 
que es fa des del Consorci són contractes menors, però s’apunta que hi ha un parell 
de casos que seria aconsellable una contractació pública amb la màxima garantia de 
transparència. Està bé poder veure aquestes auditories i encara seria millor poder-les 
veure amb més temps per fer-ne unes anàlisis més profundes. Però també, després 
d’aquest anàlisis que fem estaria molt bé tenir la informació de com es van resolen 
aquestes anomalies que s’han detectat de l’auditoria. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Valorem positivament que es facin aquestes auditories també 
com a eina per millorar el funcionament de l’Ajuntament. Per nosaltres és interessant a 
partir dels pressupostos de l’any vinent saber quins canvis i suggeriments s’hi han 
pogut introduir. 
 
Intervé la Sra. Torras. Aquest suggeriments són per la millora dels procediments i tots 
els serveis tècnics estant treballant per millorar-los. 
 
 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 
8.1. - APROVACIÓ INSTAR A LA GENERALITAT DE CATALUNYA A DECLARAR 
OLOT COM A ÀREA DE MERCAT TENS D’HABITATGE, ALS EFECTES DEL QUE 

PREVEU LA LLEI 11/2020, DE 18 DE SETEMBRE 
 
Núm. de referència : X2021044657     
Núm. expedient: HA012021000004 

 
La ciutat d’Olot ha experimentat un augment significatiu i sostingut dels preus dels 
lloguers des de l’any 2015, resultant un increment del 34,58%, tenint en compte que 
segons la mitjana de Catalunya ha estat un increment inferior del 31,72%. 
 
La darrera dada publicada per l’Agència de l’Habitatge de Catalunya en base al 
registre de fiances del Incasòl fa referència al 2020 i la renda mensual mitjana 
contractual a Olot ha estat de 468,82 euros. 
 
A la ciutat d’Olot, la mitjana del cost del lloguer de l’habitatge en el pressupost personal 
o familiar supera de mitjana el trenta per cent dels ingressos habituals de les llars, 
establint-se en un 33,89%. 
 
El Govern de l’Estat té el compromís i acord entre les formacions que el formen i les 
que van donar suport a la seva investidura, d’aprovar una Llei d’habitatge estatal amb 
la finalitat de regular el marc normatiu comú i basic que garanteixi la igualtat del dret a 
l’habitatge, els deures de la propietat i la funció social de l’habitatge. Un dels aspectes 
que es preveu que reguli aquesta llei són les diferents actuacions per a corregir 
fenòmens especulatius o situacions que tensionen el mercat de lloguer que 
complementaran els mecanismes que hagin aprovat les comunitat autònomes, com és 
el cas de la Generalitat de Catalunya. 
 
La passada tardor va entra en vigor a Catalunya la Llei 11/2020, del 18 de setembre, 
de mesures urgents en matèria de contenció de rendes en els contractes 
d’arrendament d’habitatge i de modificació de les Lleis 18/2007, 24/2015 i 4/2016 
relatives a la protecció del dret a l’habitatge. L’objecte d’aquesta llei és regular la 
contenció i moderació de rendes en els contractes d'arrendament d'habitatge. 
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Essent les àrees amb mercat d’habitatge tens un dels conceptes que regula la Llei 
11/2020, del 18 de setembre, de mesures urgents en matèria de contenció de rendes 
en els contractes d’arrendament d’habitatge i de modificació de les Lleis 18/2007, 
24/2015 i 4/2016 relatives a la protecció del dret a l’habitatge. 
 
Vist que la regulació de la contenció i moderació de rendes prevista a la Llei 11/2020 
aplica només als habitatges arrendats destinats a residència permanent de 
l’arrendatari i situats en una àrea que hagi estat declarada àrea amb mercat 
d’habitatge tens. Justificada la conveniència de la declaració en base al compliment 
del l’article 2.c de la Llei 11/2020, que el preu del lloguer hagi experimentat en els 
darrers 5 anys un creixement acumulat d’almenys 3 punts per sobre de la taxa d’IPC, i 
recollida aquest i altres aspectes rellevants de la declaració en la memòria justificativa 
annexa.  
 
Tenint en compte que la competència per a declarar les àrees amb mercat d’habitatge 
tens correspon al departament de la Generalitat competent en matèria d'habitatge 
segons estipula l’article 3.1 de la Llei 11/2020, podent partir dels municipis la iniciativa 
per a efectuar la declaració com a àrea amb mercat d’habitatge, correspon al ple 
municipal l’adopció del corresponent acord. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
PRIMER: Instar com a àrea amb mercat d’habitatge tens la totalitat del terme 
municipal d’Olot als efectes que puguin aplicar-se als habitatges arrendats dels 
municipis els mecanismes de contenció i moderació de rendes previstos a la Llei 
11/2020 de mesures urgents en matèria de contenció de rendes. 
 
SEGON: Sol·licitar al Departament de Drets Socials de la Generalitat de Catalunya 
que procedeixi a la declaració com àrea amb mercat d’habitatge la totalitat del territori 
municipal d’Olot, en aplicació de la competència assignada per l’article 3.1 de la Llei 
11/2020, i que la declaració incorpori les següents característiques: 
·       Vigència durant 5. 
·       Es minora en un 5% el límit màxim establert de l’índex de referència per la 
determinació de la renda dels contractes. 
·       S’exclouen de l’aplicació de la norma els habitatges amb una superfície útil 
superior als 150 m². 
 
TERCER: Designar a Miriam Paredes, Responsable de l’Oficina Local 
d’Habitatge, com a interlocutora municipal als efectes de definir el contingut i durada 
de la declaració com a àrea amb mercat d’habitatge tens i de definir les actuacions que 
l’Ajuntament d’Olot  haurà de dur a terme durant la vigència d’aquest règim als efectes 
d’atenuar o capgirar la situació de mercat tens. 
 
QUART: Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
 
 

Intervé el Sr. Güell i n’explica el contingut. 
 
Intervé el Sr. Riera. Llegint l’informe de la l’Oficina d’Habitatge, s’especifica que en 
data 7 de maig l'Agència d'Habitatge de Catalunya ha comunicat a l'Ajuntament el 
procediment per tal de renovar aquesta declaració d’àrea de mercat tens d’habitatge i 
que deixava de tenir efectes el 22 de setembre. D’aquesta data fins a dia d’avui, 
moltes agències immobiliàries han aprofitat aquest buit en quan regulació de lloguer 
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per enviar correus de forma massiva. Per tant, creiem que hi ha hagut una manca de 
previsió i un error de tempos greu. Sí és cert, que no sabem si això tindrà un caràcter 
retroactiu a partir del 22 de setembre i què passarà legalment amb les persones que 
hagin signat contractes a partir d’aquesta data fins a dia d’avui. Entenem el gravíssim 
problema d'habitatge i els preus elevats que ens trobem.  Així doncs, cal una actuació 
immediata des de totes les institucions. Com bé explicava el Sr. Güell, el preu mitjà de 
lloguer sense subministraments supera el 34% del sou brut d'una persona. Si hi 
sumem els subministraments estem generant una situació d'indefensió i d'impossibilitat 
per poder disposar d’un habitatge. Un altra aspecte, seria fer una reflexió de la renda 
per càpita de la nostra ciutat. Tenim una renda per càpita baixa, amb unes feines 
majoritàriament precàries, poc especialitzades i poc diversificades. Tenim moltes 
feines d’àmbits molt similars i si hi hagués una crisi d'un d’aquest sector concrets 
tindrien problemes greus. Per tant, hem de tendir a diversificar l'economia i donar-li un 
valor afegit.  Des del 2015, hi ha hagut un increment exponencial del preu del lloguer 
però, els sous no han augmentat en aquesta magnitud. Així doncs,  el poder adquisitiu 
i la capacitat financera dels ciutadans d'Olot cada vegada és més precari. Per altra 
banda,  és fonamental reforçar l'Oficina d'Habitatge. Més que mai necessitem més 
personal a l’oficina i que hi hagi més campanyes informatives de promoció, 
sensibilització i que sigui el primer espai per aquelles persones que busquen habitatge 
a Olot. Necessitem polítiques d’habitatge molt valentes perquè sinó el problema serà 
cada vegada més greu. Més tenint barris a la ciutat on hi ha espais buits i en desús, 
sense cap proposta de present i futur. 
 
Intervé la Sra. Alegre. Si l’Ajuntament hagués fet bé la seva feina, aquets punt no 
estaria avui a l’ordre del dia. Perquè tot i complir varis punt necessaris per considerar 
Olot dins l’àrea de mercat tens d’habitatge, no es va renovar la demanda. Això, deixa 
patent el poc interès del consistori en les polítiques d’habitatge. Instar la Generalitat a 
declarar Olot com a àrea de mercat tens d'habitatge és necessari, però s'ha 
d'acompanyar de polítiques actives d'habitatge públic que permetin desvincular la 
garantia del dret a l'habitatge de les dinàmiques del mercat privat. Necessitem 
polítiques d'habitatge que ens permetin evitar immobles marginals i la formació de 
guetos.  Que ens permetin una veritable integració de tothom a la nostra ciutat. 
Polítiques actives d'habitatge que  s'han de promoure a través de GUOSA i no a través 
d'empreses privades. Aprofitem una vegada més per tornar a demanar la reactivació 
de l'esquelet de Sant Miquel per a la construcció d'habitatge públic. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Valorem positivament que l'Ajuntament hagi renovat aquesta 
demanda. És un punt de partida que no soluciona tota la problemàtica que hi ha 
d’habitatge a la ciutat. A Olot, un dels problemes que afecta el preu del lloguer és la 
manca d’oferta i és un dels temes que hi hauríem d’incidir des de l’Ajuntament. En 
aquest aspecte, en els darrers 10 anys les polítiques d’habitatge de l’equip de govern 
haurien d’haver estat més. Però, també és cert que l’estat i SAREB podrien ajudar-hi 
per la seva capacitat econòmica 
 
Intervé el Sr. Güell. És cert que en qüestió de tempos es podia haver fet abans. Però 
en cap cas es pot associar a falta de preocupació en temes d’habitatge, més aviat tot 
el contrari. Si la preocupació no hagués estat la de lluitar a favor del dret a l'habitatge, 
aquesta proposta no estaria sobre la taula i hauríem deixat la solució de l’accés a 
l’habitatge al mercat lliure. La norma reguladora a Catalunya, està basada en una 
normativa que és d’aplicació a tot l’estat alemany. Aquesta ha estat impugnada pel 
partit popular i veurem com acaba. Però és una bona norma que intenta conciliar el 
dret a treure un rendiment legítim de la propietat, amb el dret d’accés a l'habitatge. Sí 
és cert però que la Llei 11/2020 és un pedaç fins que no es resolgui el problema de 
l’habitatge que se’ns escapa de les possibilitats municipals. Tot i que en cap cas 
justificaria que el govern municipal es pogués excusar en això. Estem preparant una 
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gran intervenció pública conjunta entre l'Institut Català del Sòl i l'Ajuntament d'Olot per 
la promoció d'habitatges públics. També estem treballant en tots aquets esquelets 
d’habitatges a mig fer que tenim a la ciutat per intentar que els seus propietaris els 
posin al mercat. Un exemple és l’esquelet de l’edifici de Sant Miquel que finalment 
l’administrador concursal ha tret a subhasta dues terceres parts d’aquesta promoció. 
Esperem doncs que hi hagi algú amb prou capacitat financera per adquirir aquets 
actius i procedir a la seva finalització, per tal d’ incrementar el parc d'habitatge de la 
ciutat d'Olot. A partir de l’any vinent, hi haurà la possibilitat de canalitzar fons europeus 
en favor de la construcció d'habitatge nou. En aquest sentit una de les línies 
importants d’aquets finançament que arribar d’Europa serà  precisament per la 
construcció d'habitatge públic. A més, permetrà a les administracions públiques de 
l'Estat espanyol a disposar de sòl públic, podent no disposar  dels recursos econòmics 
per després fer les inversions necessàries de construcció. Se’ns permetrà fer les 
operacions de col·laboració públic privat utilitzant el dret de superfície. Amb tot això res 
em faria més il·lusió de poder tornar en el plenari per poder sol·licitar a la Generalitat 
de Catalunya que ens deixi de declarar com a àrea de mercat tens.  Voldrà dir que 
hem pogut situar les coses allà on hauríem d'estar que és l'oferta d'habitatge 
assequible i atractiu per a tothom. 
 
 

Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

9.1. - APROVACIÓ DEL COMPTE GENERAL DE LA CORPORACIÓ 
CORRESPONENT A L'EXERCICI 2020 

 
Núm. de referència : X2021045139     
Núm. expedient: CPG52021000012 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el compte general de la Corporació de l’exercici 2020 una vegada ha 
estat revisat per la Comissió Especial de Comptes i ha estat a exposició pública tal 
com disposa la normativa vigent sobre les Hisendes Locals. 
 
Segon.- Trametre el compte a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de 
Catalunya abans del 15 d’octubre d’enguany per donar compliment, també, al que 
disposa la normativa. 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC) i 6 
abstencions (4 ERC i 2 CUP). 
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10.1. - APROVACIÓ MODFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.2 
 
Núm. de referència : X2021045458     
Núm. expedient: CPG32021000006 

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

APLICACIONS DE FONS:   

     

Transferència de crèdit:   

     

21.399.342.21200 INSTAL.LACIONS IEM'S 12.000,00   

21.144.920.221031 GASOIL EDIFICIS CORPORACIÓ 8.000,00   

21.144.323.212001 MANT.EDIFICIS EDUCACIÓ (ALTRES) 2.000,00   

21.144.333.212001 MANT.EDIFICIS CULTURALS (ALTRES) 1.900,00   

21.144.342.212001 MANT. EDIFICIS ESPORTS I LLEURE (ALTRES) 3.700,00   

21.144.920.212001 MANT. EDIFICIS CORPORACIÓ (ALTRES) 8.000,00   

21.143.1521.227991 DESPESES PISOS PROTECCIÓ OFICIAL 22.000,00   

21.110.920.226070 ASSISTÈNCIA TRIBUNAL OPOSICIONS 15.000,00   

21.110.920.227990 GESTORIA 10.000,00   

21.130.933.63501 MAQUINÀRIA, MOBILIARI I MATERIAL INVENTAR. 5.000,00   

21.140.151.60908 INVERSIONS PATRIMONIALS 180.000,00   

     

TOTAL APLICACIONS DE FONS 267.600,00   

     

ORÍGENS DE FONS:    

     

Transferència de crèdit:   

     

21.180.132.16000 ASSEGURANCES SOCIALS SEGURETAT 25.000,00   

21.130.920.16000 ASSEGURANCES SOCIALS ADM. GRAL. 62.600,00   

21.143.1721.78003 TRANSF.FONS DE GARANTIA HOLADOMUS (PR21) 90.000,00   

21.143.1721.87001 FONS SOCIAL GARANTIA HOLADOMUS  90.000,00   

     

TOTAL ORÍGENS DE FONS 267.600,00   

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

Referència Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

   99999 267600 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 100 001 001 001 000 000 
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Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Quin és el motiu perquè no s’han utilitzat aquestes dues partides 
de 90.000€ cadascuna d’HOLADOMUS? 
 
Intervé el Sr. Mir. En aquest cas no creiem justificada la inversió de 180.000€ amb 
l’objectiu de comprar patrimoni per comprar l’edifici del núm. 4 del Firalet, tal com parla 
l’informe de l’arquitecte municipal, per ubicar-hi els serveis de l’OAC. Hem de tenir clar 
que comprar patrimoni vol dir incrementar despesa. Perquè un cop adquirit s’ha de 
reformar, més despesa de llum i manteniment, etc. Per tant, ja tenim uns pressupostos 
prou justos com per augmentar més despesa en el patrimoni de cara els pressupostos 
de l’any vinent. Per altra banda, actualment tenim molt de patrimoni a la ciutat que no 
podem utilitzar perquè requereix d’inversions per anar-los adequant. En aquest sentit, 
això seria una prioritat. Arreglar aquests espais per poder-los posar en funcionament i 
no tenir-los degradats. Si s’han de fer inversions en patrimoni, tenim inversions més 
urgents com per exemple en el cas de la moció que presentem avui que parlem de 
l’edifici de la brigada. Aquest ha quedat insuficient i és un espai amb moltes dificultats 
de mobilitat. O també, en el tema d’habitatge que hem parlat fa una estona amb  
l’esquelet de l’edifici de sant miquel. Potser seria un bon moment per fer-hi un esforç 
per invertir-hi diners i adquirir-lo si es pot. 
 
Intervé el Sr. Quintana. En primer lloc, també ens agradaria saber el motiu pel qual no 
s’han pogut utilitzar aquesta partida de 180.000€. En segon lloc, tot i que l’OAC ens 
sembla un espai molt important per la ciutat, no entenem aquesta incoherència. 
Dediquem dues partides de 90.000€ cadascuna, destinades a l’eficiència energètica i a 
la rehabilitació d'edificis que malauradament no ha pogut anar bé. Acabem de tractar 
un punt d’habitatge i hem fet unes intervencions on hem parlat que es tracte d’una 
prioritat. Doncs per què no dediquem aquests 180.000€ en habitatge? Per què no 
dedicar aquest diners a les ajudes per rehabilitació que es van presentar fa poc, per 
incentivar a la gent a rehabilitar els edificis i tenir més oferta de lloguer a la ciutat? No 
entenem com en un tema tant sensible com aquest no es dediquen aquests 180.000€ 
a temes relacionats amb l’habitatge. 
 
Intervé la Sra. Torras. En cap cas tenim el destí definitiu d'aquests 180.000€. Sí tenim 
clar que si no fem aquest moviment abans de final d’any, aquests 180.000€ ens 
quedaran liquidats. Llavors un cop liquidats no podrem decidir en què els volem 
destinar, sinó que ens hauran de dir, si ens els deixen invertir i en què. Si ara realitzem 
aquest moviment, és per tenir la disposició d’invertir-los en el que ens sigui més 
convenient. Sí és cert, que durant la Junta de Portaveus el Sr. Alcalde els va explicar 
la possibilitat de comprar un local a prop de l’Ajuntament que seria d'interès, perquè 
l’Ajuntament s’està quedant petit. En les intervencions només s’ha parlant de l’OAC 
però també tenim una Oficina d'Habitatge que si la volem potent amb més treballadors, 
cal un lloc digne. Estem valorant aquestes opcions però en cap cas, en aquests 
moments estem dient  que aquests 180.000 euros vagin destinats precisament en 
aquest local. També hi ha altres inversions sobre la taula on es podrien destinar 
aquests diners.  Referent del perquè ha quedat aquest import en les partides, recordar 
per una banda que en el cas dels 90.000€ de la partida del Fons de Garantia 
HOLADOMUS, aquesta estava controlada per l’Ajuntament. Els diners estaven 
vehiculats per la fundació EUROPACE per destinar-los al fons social per a famílies en 
situació vulnerables que volguessin fer millores ecoeficients i d'accessibilitat dels 
habitatges. Però també hi havia altres condicionants com la predisposició dels bancs 
en oferir crèdit amb tipus d’interès baix i uns canvis normatius a nivell estatal. En 
aquests moments s’hi està treballant però encara no s’han donat aquest condicionants. 
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Per l’altra, la partida de Fons Social anava molt relacionat a la salut, una vegada 
realitzada la rehabilitació. En aquest cas es buscaven 15 famílies per fer una prova 
pilot però, tot i els esforços no ha estat possible trobar-les per tirar-ho endavant. En 
cap cas, però es renuncia al projecte, sinó que fem aquest moviment veient que no 
s’utilitzaran aquest diners abans d’acabar l’any. L’Ajuntament segueix creient en 
aquest projecte i pensa tirar-lo endavant. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 3 vots en 
contra (3 PSC) i 6 abstencions (4 ERC i 2 CUP) 
. 

 
11.1. - APROVAR L'ADDENDA NÚMERO 8 DEL PLA ESTRATÈGIC DE 

SUBVENCIONS ANY 2021 
 
Núm. de referència : X2021045526     
Núm. expedient: CPG12021000030 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar l’addenda número 8 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2021: 
 
Establir una línia d’ajuts, en règim de subvencions nominatives, proposades per la 
presidència, a diferents entitats esportives i socials de la ciutat d’Olot per a contribuir 
en l’organització d’actes de la ciutat (Lluèrnia i Cavalcada de Reis) i per a situacions 
extraordinàries sobrevingudes a diferents entitats esportives: 
 
Operaci
ó 

Ref
erè
nci
a 

Tipus Partida Import Descripció CC
1 

CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200200  Despeses 21330  341  480040 18000 SUBVENCIO PATINATGE 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 21400  334  480045 60000 SUBVENCIO LLUERNIA 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 21330  341  480042 14000 SUBV. CLUB HOQUEI OLOT 100 001 001 001 000 000 
200200  Despeses 21330  341  480044 6000 SUBV. UNIO ESPORTIVA OLOT 

(CENTENARI) 
100 001 001 001 000 000 

200200  Despeses 21400  334  480047 29000 SUBV. CENTRE CATOLIC (CAVALCADA 
DE REIS) 

100 001 001 001 000 000 

            

 

 

Segon.- Que es publiqui aquesta modificació al BOP, segons disposa la Llei 38/2003, 
de 17 de novembre, General de Subvenciones, i la web municipal, i que es portin a 
terme els tràmits necessaris per a la seva tramitació a la BDNS. 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Entenem el cas de Lluèrnia i la cavalcada dels reis que si es 
guardaven els diners i si ho poguessin fer, ara es disposin d’ells. També son 
comprensibles les situacions sobrevingudes del patinatge i del Hoquei. Però, no veiem 
sobrevinguda els 100 anys de la Unió Esportiva Olot perquè ja se sabia que aquest 
any farien l’aniversari i des d’un principis es podia haver fet nominativa. 
 
Intervé el Sr. Mir. El discurs no el fem en l’addenda concreta sinó en el conjunt del pla 
estratègic de subvencions. Com vam ja vam fer en el seu moment, nosaltres proposem 
una reducció global en les subvencions. Estem en un escenari d’austeritat i d’aquí poc 
haurem d’aprovar uns pressupostos que no seran fàcils. Continuem defensant el no 
increment a la pressió fiscal i no incrementar la taxa d’escombraries. Per tant, reduir la 
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partida de subvencions ens podria ajudar a obtenir recursos per atendre necessitats 
més bàsiques. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Entenem que és per causes sobrevingudes i s’ha d’intentar 
ajudar a les entitats de la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En el cas dels 100 anys de la Unió Esportiva no se sabia si 
finalment es podria realitzar. Quan parlem de les subvencions a les entitats ciutadana, 
cultural, veïnal o esportiva sempre és una bona inversió per una ciutat.  Fins i tot, en 
un context d'austeritat més que mai és importantíssim. Precisament perquè treballem 
amb voluntariat com és el cas de la cavalcada de Reis. Perquè si fos organitzat per 
l’Ajuntament el cost seria molt més d’aquests 29.000€ i això passa amb moltes d’altres 
activitats. Quan parlem de subvencions a entitats ens oblidem d’aquest voluntariat que 
treballa sense cobrar res per fer aquestes activitats que es fan cada cap de setmana. 
Per tant, cal donar-li molt valor. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 17 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 2 CUP) 
i 3 abstencions (3 PSC). 
 

12.1. - APROVACIÓ DE PREUS PÚBLICS DE LA PROGRAMACIÓ DELS 
RECURSOS EDUCATIUS D'ARTS ESCÈNIQUES TEMPORADA 21-11 

 
Núm. de referència : X2021045037     
Núm. expedient: IG112021000019 
 
 

Vist que l’àrea de Cultura de l’Ajuntament d’Olot programa les activitats d’arts 
escèniques i música dels Recursos Educatius, per a la temporada 21-22. 
 
Vist que amb aquesta finalitat i d’acord amb el previst als articles 41 i següents del 
Reial Decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el text refós de la llei 
reguladora de les Hisendes Locals (TRLRHL), es fa necessari aprovar el preu públic 
corresponent. 
 
Donat que el preu públic no cobreix el cost del servei, com es detalla a l’informe adjunt. 
 
Vist la regulació dels preus públics que es conté en l’ordenança de preus públics 
aprovada per l’Ajuntament. 
 
En relació a l’expedient IG112021000019, 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 i 
música dels recursos educatius de la Temporada 2021-2022. 
A 

 

DIA ESPECTACLE COMPANYIA PREU 

28, 29 i 30 / 09 /21 Prospective actions XESCA SALVÀ I ALTRES 1,00 € 

20, 21 i 22 / 10 /22 Taller i espectacle Glosa/corrandes El somni del drac 6,50 € 

19/11/2021 Bestiaire Vegetale El més petit de tots 5,00 € 

25 i 26 / 11 /21 Pindoles de microteatre Una capsula 4,00 € 

1/12/2021 Allegro Cor de Teatre 4,00 € 

15 i 16 /12 /21 Festival de Curtmetratges Modiband 5,00 € 
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17/1/2022 Camí a l'escola Campi qui pugui 5,50 € 

2, 3 i 4 /02 / 22 Carboni14 Nyma-Nyam 5,50 € 

8/2/2022 Polzet Zum-Zum teatre 5,50 € 

18/2/2022 Els colors de Duke Ellington Cascai teatre i altres 4,00 € 

22/2/2022 Concert a Tempo d'Umore Orqestra de cambra de l'Empordà 4,00 € 

17 i 18 /03 /22 Biblioteca de la curiositat infinita Marga Socias i altres 5,50 € 

22/3/2022 Valentina Quàntica Cia. Anna Roca 5,50 € 

29/3/2022 P9 dansa inclusiva Cor Art 5,50 € 

3/5/2022 La cobla Principal d'Olot 3,00 € 

10 i 11 / 05 / 22 Horta  Horta Teatre 5,50 € 

16 i 17 / 05 /22 Sabates Noves L'home dibuixat 5,00 € 

 

 
Segon.- Publicar els esmentats preus públics al BOP d’acord al que disposa l’article 
45-1-a) de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, de Procediment Administratiu Comú de les 
Administracions Públiques LPACAP. 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé el Sr. Riera. Fins que no hi hagi un estudi aprofundit, una decisió política i 
tècnica sobre la tarificació social i progressiva ens seguirem abstenint. 
Per altra banda, des de la Generalitat s’està parlant de dur a terme la gratuïtat de 
l'escola bressol a partir de P2. En tot cas, considerem que estaria bé tornar-nos a 
reunir per plantejar el tema de la tarificació social i progressiva per a la resta de 
cursos.  Proposem fer una coordinació de grups per tornar-ho a plantejar de cara al 
gener. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. També estem pendents de saber si aquestes noticies relatives a 
les escoles bressol es concreten, però en tot cas estem sempre a la disposició de 
poder-ne parlar. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 8 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 

 
13.1. - MODIFICAR LA PLANTILLA DE PERSONAL DE L’AJUNTAMENT D’OLOT 

PER A L’ANY 2021 
 
Núm. de referència : X2021045377     
Núm. expedient: RH122021000076 

 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en la sessió del dia 29 d’octubre de 2020 va aprovar la 
plantilla de personal de la Corporació per a l’any 2021 la qual es va publicar al Butlletí 
Oficial de la Província de Girona número 216 de 10 de novembre de 2020 exposant-la 
al públic durant el termini establert a la normativa vigent sense que es presentessin 
reclamacions i/o suggeriments. 
 
El Ple de l’Ajuntament d’Olot en la sessió del dia 18 de febrer de 2021 va aprovar la 
modificació de la plantilla de personal per a l’any 2021 en motiu de la jubilació i la 
concessió d’excedència voluntària per incompatibilitat a divers personal adscrit a la 
Policia Municipal i en motiu de criteris d’organització administrativa interna de 
l’Ajuntament d’Olot. 
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Vist el Real Decret Llei 14/2021 , de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de 
la temporalitat en l’ocupació pública, en el seu article 2 apartat 1.Proceso de 
estabilización de empleo temporal, exposa: “ Adicionalmente a lo establecido en los 
artículos 19.uno.6 de la ley 3/2017 de 27 de junio, de presupuestos Generales del 
Estado para el año 2017, y 19.uno.9 de la Ley 6/2018, de 3 de julio, de presupuestos 
Generales del Estado para el año 2018, se autoriza una tasa adicional para la 
estabilización del empleo temporal que incluirá las plazas de naturaleza estructural 
que, estén o no dentro de las relaciones de puestos de Trabajo, plantilla u otra forma 
de organización de recursos humanos que estén contempladas en las distintas 
administraciones Públicas y estando dotadas presupuestariamente, hayan estado 
ocupadas de forma temporal e ininterrumpidamente al menos en los tres años 
anteriores a 31 de diciembre de 2020”. 
 
Analitzats tots els llocs de treball estructurals que l’Ajuntament te coberts amb 
contractes de caràcter temporal  i que han estat ocupats complint amb el que disposa 
l’article 2 apartat 1. del Real Decret Llei 14/2021 i vist l’informe emès per la cap de 
l’àrea de Recursos Humans de l’Ajuntament d’Olot de data 23 de setembre de 2021. 
 
Des de l’aprovació de l’anterior modificació de plantilla fins a data d’avui s’han dut a 
terme diversos processos selectius per cobrir definitivament places vacants que han 
provocat canvis en la plantilla de personal vigent. 
 
Atès que l’article 27 del Decret 214/1990, de 30 juliol, disposa que la plantilla es pot 
modificar amb posterioritat a l’aprovació del pressupost si es tracta d’establir nous 
serveis, ampliar, suprimir o millorar els existents, quan aquestes actuacions no puguin 
esperar l’exercici següent, com també si la modificació respon a criteris d’organització 
administrativa interna.  
 
Atès que l’article 22.2.i de la Llei 7/19/85, de 2 d’abril, disposa que el Ple és l’òrgan 
competent per aprovar la plantilla de personal.  
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:  
 
Primer.- Modificar la plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021 i crear 
les places següents per poder incloure-les a l’oferta d’ocupació pública en concepte de 
taxa addicional per l’estabilització de l’ocupació temporal segons el Real Decret Llei 
14/2021, de 6 de juliol, de mesures urgents per la reducció de la temporalitat en 
l’ocupació pública: 
 

Àrea Lloc de treball Grup  Règim Observacions 

Serveis 
Econòmics 

Aux. administratiu 
Comptabilitat C2 F 

Ocupada des de 02/2017 (50%) 

Serveis 
Generals Aux. administratiu  Estadística C2 L 

Ampliació jornada fins 100% 

Recursos 
humans Tècnic contractació i nòmines A2 F 

Ocupada des de 08/2016 

Recursos 
humans Aux. administratiu C2 F 

Ocupada des de 09/2017 

Policia Tècnic protecció civil A2 F Ocupada des de 06/2008 

Informàtica Auxiliar informàtica C1 F Ocupada des de 10/2017 

Progrés 
Econòmic 

Tècnic empresa-Cap secció  A2 L Ocupada des de 11/2001 

Tècnic empresa- A2 L Ocupada des de 12/2013 
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  emprenedoria 

Esports 
  
  
  

Coordinador activitats C1 L Ocupada des de 11/2016 

Conserge Morrot  AP L Ocupada des de 02/2017 

Conserge Morrot cap de 
setmana AP L 

Ocupada des de 02/2017 
(34,66%) 

Conserge Pavelló Firal  AP L 
Ocupada des de 01/2018  
(82,76%) 

Cultura i 
Educació 
  
  
  

Coordinador serveis A2 L Ocupada des de 10/2017 

Coordinador escoles bressol A2 L Ocupada des de 01/2016 

2 places educadora de suport 
escola bressol C1 L 

Ocupades des de 09/2017 
(61,65%) 

6 places conserge escola AP L Ampliació jornada 100%  

Arxiu Aux. administratiu C2 F Ocupada des de 09/2017 (50%) 

 
Segon.- La plantilla de personal de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2021 queda 
configurada de la següent manera: 
 

 PLANTILLA DE PERSONAL 2021 GRUP PLACES VACANTS Observacions 

FUNCIONARIS         

Funcionaris d'habilitació estatal         

SECRETARIA A1 1 -   

INTERVENTOR A1 1 -   

TRESORER/A A1 1 1   

Escala d'administració general         

SUBESCALA TÈCNICA SUPERIOR A1 6 -  

SUBESCALA TÈCNICA MITJANS A2 5 4   

SUBESCALA ADMINISTRATIVA C1 7 2   

SUBESCALA AUXILIAR C2 7 5   

SUBESCALA AUXILIAR temps parcial C2 3 3   

SUBESCALA SUBALTERNA AP 1 -   

Escala d'administració especial         

Subescala Tècnica         

TÈCNICS SUPERIORS A1 4 -   

TÈCNICS MITJANS A2 6 1   

TÈCNICS AUXILIARS C1 1 -   

Subescala  de serveis especials         

Policia Local         

SOTSINSPECTOR C1 1 -   

SERGENT C1 3 1   

CAPORAL C2 8 1   

AGENT C2 36 6   

AGENT temps parcial C2 1 1   

LABORALS         

TÈCNICS SUPERIORS A1 13 1   



 

Mod ACTS_DP06 

TÈCNICS MITJANS/PROFESSORS A2 42 10   

TÈCNICS MITJANS/ PROFESSORS temps 
parcial 

A2 11 2   

ADMINISTRATIUS/DELINEANTS/EDUCADORES C1 51 3   

ADMINISTRATIUS/DELINEANTS/EDUCADORES  
temps parcial 

C1 7 7   

DIRECTOR ESPORTIU C1 1 1   

AUXILIARS ADMINISTRATIUS C2 30 1 1 amortitzar 

AUXILIARS ADMINISTRATIUS temps parcial C2 1 1   

ENCARREGATS  C2 1 1   

PERSONAL QUALIFICAT OFICIS     C2 30 11   

ALTRE PERSONAL D'OFICI C2 1 -   

MONITOR ESPORTIU C2 1 -   

SUBALTERNS/VIGILANTS/CONSERGES/ 
SUPERVISOR PAVELLÓ 

AP 17 13   

SUBALTERNS/VIGILANTS/CONSERGES  
temps parcial 

AP 5 4   

EVENTUALS: CÀRRECS DE CONFIANÇA         

TÈCNICS MITJANS A2 2 -   

 
Tercer.- Publicar aquest acord de conformitat amb la legislació vigent i comunicar la 
modificació als òrgans competents de les diferents administracions. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Francès i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. La temporalitat a les administracions públiques, tant al Govern 
com a l'Estat, ha estat sempre molt elevada. Mai han donat resposta a aquest fet 
cronificat. Amb aquesta llei aprovada el que fa és donar encara més incertesa a tots 
aquests treballadors públics.  La CUP va presentar al Parlament una proposta que 
s'intentés consolidar els llocs de treball dels interins. Actualment, hi ha més de 120.000 
treballadors temporals interins del sector públic.  Aquesta gent tenen dret a continuar 
treballant a l’administració. Per part de l’administració és perdre un capital i un valor 
important que té. Esperem tenir ben aviat tenir resposta d’aquesta proposta que vam 
presentar i poder regularitzar la situació dels interins. 
 
Intervé el Sr. Guix. Ens alegrem de poder consolidar 23 llocs de treball i donar 
d’aquesta manera tranquil·litat a treballadors de l’Ajuntament d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens alegrem d’aquesta modificació que afecta a 23 persones i 
que millora les seves condicions. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 18 vots a favor (11 JxCAT, 4 ERC i 3 PSC) 
i 2 abstencions (2 CUP). 
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14.1. - ATORGAR EL NOM DE JOSEP JOU CALVERONS A LA PISTA 1 DEL 
PAVELLÓ D'ESPORTS D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2021046146     
Núm. expedient: SG042021000003 

 
 
Vista la sol·licitud presentada pel Club Hoquei Olot (E2021015785), en la qual es 
demana posar el nom del fundador de l’entitat, a la pista 1 del pavelló municipal 
d’esports. 
 
Josep Jou Calverons fou el fundador l’any 1983 del Club Hoquei Olot. Actualment, fruit 
de la seva feina i emprenedoria, el club gaudeix d'uns èxits esportius notables amb els  
esports sobre patins, que es disputen en aquesta pista 1. 
 
En homenatge a la seva tasca i dedicació incansable cap a l'esport i a la ciutat durant 
tants anys.  
 
Considerant que el Club Hoquei Olot ha assolit l’ascens a la 2ª divisió estatal d’OK 
Lliga Plata. 
 
Vist l’informe del director tècnic de l’Àrea d’Esports, de data 20 de setembre 2021. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Únic.- Fer efectiva la petició, i batejar la pista 1 del pavelló municipal d’esports amb el 
nom de Josep Jou Calverons. 
 

 
Intervé el Sr. Gironès en representació del Club Hoquei Olot i n’explica el contingut 
 
Intervé el Sr. Riera. Evidentment no podem estar més d'acord amb aquesta moció 
perquè sense Josep Jou no n'hi hauria hagut patins a Olot i sense patins no haurien 
pujat de categoria aquesta última temporada o no estaríem anant a Mundials o 
competicions de forma repetida. Per tant, felicitar-vos per la iniciativa, és un deute 
històric de la ciutat i un mèrit que val la pena reconèixer. 
 
Intervé el Sr. Guix. Es tracte d’una proposta digne i merescuda. Molt contents de 
donar-hi suport. 
 
Intervé la Sra. Gamouchi. Ens sembla molt bé que la pista porti el nom de Josep Jou. 
Perquè ha treballat per la ciutat sense res a canvi i amb tota la passió del món, per 
contribuir a promocionar l'esport a la nostra ciutat. 
 
Intervé el Sr. Sellabona.  Celebrar que finalment puguem tirar endavant aquest gest 
molt sentit per ser un reconeixement molt merescut a la figura de Josep Jou.  Aquesta 
pista 1 del pavelló no podria portar un millor nom que el seu. 
 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat. 
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15.1. - MOCIÓ PER ESTUDIAR LA POSSIBILITAT DE TRANSFORMAR CAN 
JOMBI EN UN EDIFICI DE SERVEIS MUNICIPALS I COMARCALS 

 
Núm. de referència : X2021046207     
Núm. expedient: SG022021000020 

 
EXPOSICIÓ DE MOTIUS 
 
És un fet que el Consorci d’Acció Social de la Garrotxa necessita ampliar la seva seu. 
Vist que la reforma de la fàbrica dels sants de Santa Magdalena, on es pretenia ubicar 
juntament a altres serveis municipals, s’ha paralitzat, el Grup Municipal del PSC 
proposa estudiar la possibilitat de traslladar la Brigada Municipal de l’edifici de can 
Jombi, on es situa actualment, al polígon de Cuní. Això ens permetria transformar can 
Jombi en un edifici de serveis municipals i comarcals. 
 
L’Ajuntament d’Olot disposa d’una parcel·la de 10.000 m2 al Polígon de Cuní, on es 
podria construir el nou local de la Brigada Municipal. És palès que l’edifici de Can 
Jombi presenta moltes dificultats logístiques i que el personal de la Brigada perd molt 
de temps real per superar-las. D’altra banda, existeix la possibilitat de que el solar on 
la brigada fa els acopis de materials, propietat de l’INCASOL, acabi sent edificat. 
 
El nou local de la Brigada hauria de disposar de 3000 m2 construïts per ubicar tots els 
serveis i els garatges pels vehicles així com el magatzem dels elements més fràgils. 
També necessitaria un pati exterior cobert de 3000 m2 per fer els acopis de materials. 
 
Amb el trasllat de la Brigada es podria transforma l’edifici de can Jombi en un centre 
de serveis administratius municipals i comarcals que ara o bé estan en edificis de 
lloguer o bé s’han d’ampliar per falta d’espai, com són el CASG, DINAMIG, 
INNOVAC... 
 
Vistos aquests arguments tècnics i mediambientals, el grup municipal socialista, 
proposa al Ple l’adopció del següent: 
 
ACORD 
 
1.- Instar a l’Ajuntament d’Olot a comprometre’s a estudiar la possibilitat de transformar 
can Jombi en un edifici de serveis municipals i comarcals 
 
 
Presenta la moció el Sr. Guix i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Sabem que la voluntat de l’Ajuntament és construir habitatges al 
costat de Can Jombi i alhora ens a sembla interessant el replanteig que proposta 
aquesta moció. Sobretot en el sentit d’estudiar la viabilitat de traslladar la brigada i 
convertir aquest espai municipal per dinamitzar tot el barri, si s’acaben construint 
aquests habitatges. És cert, però que ens genera dubtes la viabilitat tècnic i econòmica 
de la transformació d’aquests dos espai, Can Jombi i el polígon de Can Cuni. Per això, 
votarem a favor d’estudiar aquesta viabilitat i una vegada tinguem els informes mirar la 
possibilitat de fer els canvis i modificacions corresponents. 
 
Intervé el Sr. Quintana. És evident que si actualment no tinguéssim un espai per la 
brigada i s’hagués de trobar una ubicació pel seu tipus d’us i funcionament, 
segurament no estaria al centre de la ciutat, sinó en un polígon perquè les dimensions 
fossin més adequades. Però en l’hipotètic cas que la poguéssim traslladar en un altra 
lloc, l’altra qüestió és quin us donaríem a Can Jombi? Per nosaltres cal tenir en compte 
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tots els equipaments de la ciutat i a partir d’aquí decidir quin us els hi donem en un 
futur. No sabem si els usos de Can Jombi que proposta la moció poden anar bé, 
perquè ens costa pensar en un sol espai sense tenir en compte tots els espais que 
tenim. Per tant, s’hauria d’estudiar totes les necessitats de futur i els espais de què 
disposa la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ens abstindrem perquè negar-nos a estudiar les coses a partir 
d’una proposta d’un dels grups municipals seria un error per part nostra. A estudiar, 
valorar i parlar les coses sempre ens hi trobaran disposats i en aquest sentit la moció 
és molt clara, perquè  parla de la possibilitat d’estudiar. Però, no votarem a favor 
perquè l’equip de govern en aquest moments pensa que no és una bona idea. En el 
seu moment es va decidir que els Serveis Socials anessin a Can Castellanes i es va 
rehabilitar l’edifici que a dia d’avui encara no està amortitzat perquè va costar milions 
d’euros. També es va comprar la fàbrica del costat de Can Castellanes en el cas que 
fos necessari ampliar en un futur els Serveis Socials i poder atendre millor les 
persones. Aquest moment ha arribat i ara amb el romanen del Consell Comarcal es 
procedirà abans de nadal a adjudicar les obres d’enderroc d’aquesta finca. 
Paral·lelament amb recursos propis del Consorci d’Acció Social s’està fent  la redacció 
del projecte de creixement que es necessita per la part només que sigui necessària. 
Es tracte d’una despesa més racional perquè serà un projecte pensat per aixecar 
l’estructura de l’edifici i només habilitar aquells espais que siguin estrictament 
necessaris per acollir el personal que ha anat creixent dintre del consorci. 
Per altra banda, a l'edifici de Can Figueres el Consell Comarcal està treballant en el 
projecte per ampliar el seu possible creixement i una part podria acollir la seu de 
Dinàmig. Tot aquesta línia doncs, està ben definida amb uns recursos modestos i 
possibles de fer. En canvi, arreglar Can Jombi com parla la moció i agafant de 
referència rehabilitacions estudiades com l’edifici de Can Monstà, això ens costaria 
milions d’euros. Deixant de banda que deixaríem separats el personal del Consell 
Comarcal i el Consorci d’Acció Social. A més sumar-hi els milions d’euros que ens 
valdria fer un nou equipament de la brigada en el terreny que tenim a la Canya. En 
aquest moments no és la nostra prioritat gastar-nos tants milions d’euros en una 
operació com aquesta. Pensem que en aquest moments hi ha altres prioritats a la 
ciutat molt més urgents, com per exemple millorar com acollim al ciutadans que venen 
a l'Ajuntament, ja sigui a l’OAC o a les Oficines d’habitatge. No m’ha agradat veure 
aquest estiu gent fent cua a l’entrada de l’Ajuntament sota un sol de justícia o quan es 
posa a ploure perquè no poden entrar dintre. 
 
Intervé el Sr. Guix.  Si tenim una visió de futur de la ciutat, és evident que dintre 15 ó 
20 anys s’haurà de fer un local nou de la brigada en un polígon industrial. Quan parlem 
de milions d’euros per rehabilitar un edifici, hi discrepo perquè s’ha de parlar amb 
propietat perquè un local d’aquest tipus no val milions d’euros. El local de Can Jombi 
té moltes possibilitats i tard o d'hora s'hi haurà de fer alguna cosa perquè és un local 
municipal. Si podem ubicar-hi alguns serveis municipals o comarcals, benvinguts 
siguin. A can Castellanes, és evident que ha quedat petit i s’ha d'ampliar, però no diem 
de posar tots els Serveis Socials a Can Jombi, en tot cas ubicar-hi només l’ampliació 
d’aquests serveis. Inclòs hi podrien anar alguns serveis de la Generalitat de Catalunya 
que estant ubicats a Olot i d’aquesta manera els tindrem agrupats en un espai públic. 
Serveis per exemple com: els serveis de salut, serveis d’agricultura, agents rurals, parc 
natural, etc. Per tant, ja tenim elements d’estudi a la ciutat, però hem de pensar la 
ciutat en perspectiva de futur. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 9 vots a favor (4 ERC, 3 PSC i 2 CUP) 
i 11 abstencions (11 JxCAT). 
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16.1. - MOCIÓ DE DEFENSA DEL TERRITORI I REBUIG AL PROJECTE DELS 
JOCS OLÍMPICS D'HIVERN 

 
Núm. de referència : X2021046210     
Núm. expedient: SG022021000021 

 
L’explotació dels recursos naturals per part del capitalisme i els sistemes basats en el 
productivisme i el creixement infinit, on es prioritzen els beneficis individuals davant 
dels col·lectius, ens han portat a l’actual crisi socioambiental. Els tocs d’alerta pel que 
fa al creixement econòmic il·limitat se succeeixen des de fa més de cinc dècades, 
sense que els governs hagin pres decisions polítiques contundents per revertir la 
situació. 

 
El creixement exponencial de l’economia fòssil ha portat a un segle XXI ple 
d’incògnites globals on gairebé tots els llindars de seguretat ecològics han entrat en 
estat d’emergència planetària. L’impacte social derivat de l’acumulació i sinergies 
negatives d’aquests riscos ecològics majors producte del domini d’un capitalisme 
posa com mai en perill l’avanç cap a un benestar segur per a tota la nostra espècie 
en camps com una justa distribució de béns naturals així com en l’accés a l’habitatge, 
l’equitat social, la salut, la igualtat de gènere o el propi exercici de la democràcia. 

 
L’informe Meadows (1972) del Club de Roma, predeia que el creixement econòmic 
no podia continuar indefinidament a causa de la disponibilitat limitada dels recursos 
naturals. Dècades després, però, la comunitat internacional no només ha estat 
incapaç d’establir objectius i mecanismes vinculants de reducció de les emissions, 
sinó que no ha canviat el model de desenvolupament basat en un creixement il·limitat 
a expenses de la natura. Es tracta d’un model esgotat amb greus conseqüències 
sobre la salut de les persones i els ecosistemes del nostre entorn més proper. 

 
L’Estat espanyol no ha desenvolupat cap tipus de política ambiental més enllà 
d’algunes declaracions de principis. Acumula sancions internacionals per 
incompliment dels objectius i terminis fixats en diversos àmbits, treballant activament 
per tombar lleis contra el canvi climàtic proposades des de la Generalitat, continua 
apostant per un model urbanístic depredador de territoris i recursos i sustentant-se en 
un paradigma de la mobilitat basada en l’hegemonia del vehicle privat de combustió. 
Mentre els fenòmens climàtics extrems es fan cada cop més habituals, els debats 
sobre el model de desenvolupament s’encallen a l’hora de tocar els privilegis i els 
beneficis d’una minoria. 

 
Als Països Catalans s’ha seguit la mateixa tendència, amb polítiques públiques 
ambientals que destaquen per la seva manca de profunditat per provocar uns canvis 
tan necessaris com urgents per tal de posar la vida al centre. La dependència d’un 
model turístic gens sostenible, depredador de territoris i paisatges, gran consumidor 
de recursos, generador de residus i del que es deriva una precarietat laboral, 
l’expulsió de veïnes de molts barris i la desaparició del món rural, impedeix la 
transició cap a un model alternatiu. 

 
L’emergència climàtica i la forma de vida basada en l’explotació sense límit de la 
natura que ens ha portat el capitalisme ha d’arribar a la seva fi. Perquè la crisi 
econòmica actual també és social i ambiental i es pateix de forma desigual segons 
la classe, el gènere o l’origen. 
 
En els darrers mesos hem vist com els governs català i espanyol continuen apostant 
per polítiques que no fan més que seguir sustentant aquest model extractivista i 
depredador, que ens empeny cap a l’abisme del col·lapse climàtic i ambiental. 
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Els seus projectes com l’ampliació dels aeroports del Prat, Alguaire i Palma, els ports 
de Barcelona i València, macroesdeveniments com els JJOO d’hivern del Pirineu o els 
congressos de negocis de Barcelona, l’arribada sense aturador de creuers als ports 
marítims, la proliferació de macrocentrals eòliques i fotovoltaiques allunyades dels 
centres de consum d’energia que verdegen les marques de les elèctriques i les MATs 
que estem veient que porten associades, els pisos turístics, les AREs, les estacions 
d’esquí deficitàries i rescatades amb diners de totes, entre molts d’altres, són el 
màxim exponent d’un sistema econòmic que ens sotmet a ser el balneari d’Europa, 
abocant-nos al monocultiu turístic que només ens porta especulació, precarietat i una 
economia fràgil davant dels canvis ambientals i fragmentada, totalment dependent i 
gens autosuficient com a Països Catalans. 
 

ACORDS 

 
És per això que des del Grup Municipal de la CUP Olot proposem al Ple de 
l’Ajuntament d’Olot que adopti els següents acords: 

 
PRIMER- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya perquè facin un gir en les 
actuals polítiques que només perpetuen el model socioeconòmic destructiu i apostin 
per posar de forma real la vida al centre, assumint que ja estem immersos en situació 
d’emergència climàtica i actuant, així, en conseqüència. 

 
SEGON- Instar al Govern de la Generalitat de Catalunya que iniciï immediatament els 
tràmits per realitzar un referèndum segons la Llei Catalana de Consultes Populars 
(Llei 4/2010 del 17 de març) a les comarques afectades pel macroesdeveniment dels 
Jocs Olímpics d’hivern 2030 (Val d’Aran, Alta Ribagorça, Pallars Sobirà, Pallars 
Jussà, Alt Urgell, Cerdanya, Berguedà i Ripollès) i, en cas contrari, que es retiri 
immediatament de la candidatura dels Jocs Olímpics d’hivern de 2030. 

 
TERCER- Comunicar aquests acords als Departaments i Conselleries afectades del 
Govern de la Generalitat de Catalunya. 
 
QUART- Iniciar una campanya de sensibilització de defensa del territori i de debat, on 
es tingui en compte informació sobre la petjada climàtica d’aquest projecte, sobre les 
alternatives possibles a l’entorn proper al municipi amb la població i implicant als 
agents del sector per conscienciar de la importància de canvi de model que sigui 
capaç de defensar el dret a la vida i els interessos de les classes populars. 
 
 
 
Presenta la moció el Sr. Riera i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Alegre.  El govern alternatiu de Catalunya ha fet fa pocs dies una 
declaració de suport a la candidatura per als Jocs Olímpics i Paralímpics d'Hivern 
Barcelona, Saragossa, Pirineus 2030. Es tracta d'un projecte comú de Catalunya i 
l'Aragó amb els Pirineus com a protagonistes i que ha d'esdevenir una oportunitat 
històrica de progrés. La ciutat de Barcelona és un gran referent del moviment olímpic, 
per a la preparació, planificació i organització dels Jocs Olímpics de 1992, amb totes 
les institucions implicades actuant coordinadament i amb lleialtat institucional. Hem 
d'aprofitar al màxim aquest prestigi per construir una candidatura guanyadora amb el 
suport de tothom. Aquests jocs d'hivern han de ser una oportunitat per potenciar el 
territori i el sector de la neu. Per posar al dia les infraestructures i promocionar els 
Pirineus català i aragonès, a nivell internacional. Una aposta esportiva que pot 
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esdevenir un punt d'inflexió en la lluita contra el despoblament als municipis d'Alta 
Muntanya i per rellançar aquest territori econòmicament i socialment. Una candidatura 
que haurà d'estar basada en criteris de sostenibilitat, mediambiental i aprofitament de 
les infraestructures esportives existents, d'acord amb els nous criteris del COI per 
elaborar una candidatura segons l'agenda 2030 de les Nacions Unides. En definitiva 
aquests jocs són una oportunitat històrica per definir un projecte de desenvolupament 
econòmic i social per al Pirineu. També una palanca per millorar l'equilibri i la cohesió 
territorial de les comarques d'alta muntanya i la resta del país. Així mateix, servirà per 
millorar les infraestructures i els serveis públics i per generar ocupació i dinamisme 
econòmic. Una oportunitat il·lusionant que no podem deixar passar. Per tant, votarem 
en contra d'aquesta moció. 
 
Intervé el Sr. Granados. El llegir la moció tenim la impressió que el títol no acaba de 
lligar amb el que diuen els acords. El primer acord quan diu de posar la vida al centre, 
vist el darrer pla de govern de la Generalitat ningú ha de dubtar que posen la vida en el 
centre. En el segon punt, demana que s’iniciïn immediatament els tràmits per 
organitzar un referèndum i en cas contrari que es retiri immediatament de la 
candidatura. No entenem quan diu “en cas contrari”. Perquè si vol dir que en cas de no 
iniciar-se els tràmits per un referèndum, dir que aquesta proposta dels Jocs Olímpics 
d'hivern 2030, no s'ha concretat en ferm. Només es considerarà qualsevol proposta 
que tingui en compte la cohesió territorial, la sostenibilitat ambiental i la participació 
ciutadana en forma de consulta. Això ho recull l'acord de l'actual Govern de Catalunya, 
no l’alternatiu com ha dit la Sra. Alegre. I el president s'ha compromès a tirar endavant 
aquesta consulta. Per tant, ens a sembla que estem votant sobre una cosa que ja 
s'està tirant endavant. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Comparteixo la intervenció del Sr. Granados en què el títol 
d’inici semblava parlar d’un tema i en el desenvolupament parla d’un altre. Més enllà 
d’això, des de JuntsxCAT pensem que aquest és un bon projecte i ha de ser un 
projecte estratègic, tant pels nostres Pirineus, com el nostre país. A més, com ha 
recordat el Sr. Granados hi ha un pacte de Govern en aquest punt, per tant un 
compromís del Govern de la Generalitat que parla precisament dels Jocs Olímpics. Es 
tracte d'un projecte ben travat i estudiat,  fins i tot una vegada presentat a Madrid va 
rebre el reconeixement com un bon projecte que feia un pas per canviar la manera 
d'organitzar esdeveniments esportius. Lamento també hagin volgut fer creure que 
aquest projecte es redueix únicament a una celebració d'un esdeveniment esportiu 
com poden ser unes Olimpíades o uns Paralímpics d'hivern. Sí realment han volgut 
transmetre això, o bé no coneixen realment aquest projecte i no s'han interessat per 
conèixer totes les veus del territori que han estat treballant per aquesta candidatura, o 
bé, que no l’han entès del tot.  El projecte Pirineus Barcelona 2030 aspira a situar 
precisament el Pirineu català en les decisions estratègiques d'aquest país durant els 
pròxims anys, tal com va passar amb Barcelona l’any 1992. És un projecte racional, 
ben dimensionat, sostenible en tots els aspectes, però, sobretot fa molt d'èmfasi en 
aquesta sostenibilitat mediambiental que s’adapta a les infraestructures existents. 
Precisament, el COI el que valora de les candidatures és que disposi de les 
infraestructures esportives i hoteleres per poder desenvolupar aquests Jocs Olímpics. 
Fins i tot recolza en el cas de la candidatura Pirineus Barcelona 2030 que si hi ha 
algunes de les proves dels quals no tenim infraestructures per realitzar-les al Pirineu 
català, es puguin desenvolupar per exemple als Alps. Per tant, això de dir que aquest 
projecte l'únic que farà és més metres quadrats d'urbanització i noves infraestructures 
no va d’això. Sinó tot el contrari, d’aprofitar les infraestructures que tenim i aprofitar 
també per donar un impuls en aquelles estacions que són deficitàries. Per altra banda, 
el finançament d’aquest jocs seria una part per aportacions del COI i d’altra per drets 
televisius, entrades i marxandatge. És a dir, de les administracions públiques en 
demanarien poca cosa perquè es finançaria directament amb el sol fet d’impulsar els 
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jocs. El Govern s'ha compromès a ratificar el projecte mitjançat una consulta perquè 
les comarques d’alta muntanya pugin dir la seva. Així doncs, abans que aquestes 
comarques en puguin parlar de manera clara i conèixer el projecte,  no és de rebut que 
rebin una notificació de rebuig del Ple de l’Ajuntament d’Olot.  
 
Intervé el Sr. Riera. Per part del PSC ens ha parlat en la seva intervenció com una 
oportunitat de progrés, però en aquests moment en què parlem de canvi climàtic, 
creiem que el progrés no és seguir repetint el mateix model utilitzat fins ara.  
Pel que fa el Sr. Granados en quan al referèndum, normalment funciona d’aquesta 
manera. Es vota, es diu que si o que no, i s’aplica el resultat. Això serveix pels Jocs 
Olímpics o per l’1 d’octubre. Evidentment que hem entès la proposta, per això 
presentem aquesta moció. La proposta del projecte Pirineus Barcelona 2030 és un 
concepte de negacionisme del canvi climàtic. No sé on hi veuen aquest model 
sostenible. El Sr. Sellabona ha parlat d’estructures viàries, del tren de Puigcerdà a la 
Seu, de la nacional 260 direcció Pont de Suert, del 5G, etc. Què vol dir, que si no hi 
han Jocs Olímpics tot això no ho mereix el territori del Pirineu? Tot es base en els Jocs 
Olímpics? No hi ha cap proposa per ramaderia, pel sector del formatge, gestió 
ambiental, pagesia, repoblament, etc. Per això diem que es tracte del mateix model 
especulatiu. No té res a veure el model de Barcelona’92 amb ara. Però si voleu parlar 
d’un i altra model, també podem parlar pel que va suposar per alguns barris de la 
ciutat sobretot per aquelles classes més empobrides. Però per nosaltres és més 
important entendre que en el territori el debat ja existeix. Ja s’ha creat una plataforma 
“Stop Jocs Olímpics”. 6 de les 10 estacions d’esquí han estat rescatades per diners 
públics. Concretament l’any 2017 s’hi van destinar 72 milions d’euros. Ara mateix, som 
el màxim exponent d’un sistema econòmic caduc. Som el balneari d’Europa i el 
turisme d’avui no ens aporta un valor afegit de qualitat. Gentrificació, empobriment, un 
model monocultiu i una sobresaturació d’una temporada. Per això, presentem la moció 
perquè hi hagi debat. Perquè hi ha gent que no vol aquest projecte. No és el model de 
creixement que tenim del Pirineu. No critiquem el valor de l’esport, critiquem el valor 
especulatiu i reiterat. Evidentment, s’ha d’escoltar el territori i el que diguin s’ha de fer. 
 
Sotmesa la proposta a votació es desestima amb 2 vots a favor (2 CUP), 14 vots en 
contra (11 JxCAT i 3 PSC) i 4 abstencions (4 ERC). 
 
 

17.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
PREC SUPERFÍCIE COMERCIAL ZONA HOSPITAL 
Intervé el Sr. Guix. Vist que ja s’està treballant en els terrenys de la zona de l’hospital 
per fer-hi una superfície comercial,  demanem que des de l’Ajuntament s’exigeix que 
sigui un edifici sostenible, lligat amb el territori i a la zona volcànica de la Garrotxa, 
com per exemple que contempli tenir una coberta verda. Exigir també a la superfície 
comercial que tingui referenciats els productes del territori de l’entorn d’Olot. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tenim feta una paga i senyal d’una superfície comercial per la 
compra d’aquest terrenys. Estant pendents d’obtenir la llicencia comercial de la 
Generalitat. Sí, han entrat a l’Ajuntament la llicencia d’obres de l’edifici un cop 
obtinguts els permisos de la Generalitat. En tot cas, podem fer arribar a la superfície 
comercial el suggeriment que apostin pels productes del territori. Però difícilment ho 
podrem exigir. Els aniré informant a mesura que es vagi concretant. 
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RISC DE COVID A OLOT 
Intervé el Sr. Guix. Com és que Olot és la ciutat de Catalunya amb més risc de 
COVID? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Ho he demanat moltes vegades i els epidemiòlegs tampoc hi 
troben cap explicació. Sí, és cert que aquests dies tornem estar amunt, provablement 
per la celebració de Festes del Tura,  però el mes passat estàvem com la comarca 
més baixa de les comarques de Girona. Per sort però, fa molts dies que aquest alt 
índex no es tradueix amb defuncions i actualment no tenim cap persona ingressada a 
l’hospital per COVID. Queden aproximadament unes 1.500 persones majors de 12 
anys per vacunar a la Garrotxa. 
 
EXÀMENS PER PERSONAL A LES ESCOLES BRESSOL 
Intervé el Sr. Guix. Hem parlat amb els interessats de les oposicions de educadores de 
les escoles bressol i semblaria que no està ben dissenyat l’odre de les diferents proves 
de les fases de les oposicions. Perquè el test psicotècnic es realitza al final després 
d’haver passat totes les proves i potser seria millor passar-lo al principi. 
 
Intervé la Sra. Francès. El motiu per posar el psicotècnic a la darrera prova és per un 
tema de minimitzar costos, al quedar menys aspirants en aquest última fase.  
 
MANTENIMENT EDIFICIS MUNICIPALS 
Intervé el Sr. Guix. La façana de l’edifici de Can Trincheria que dona a la Plaça del mig 
està en mal estat. També, a l’edifici de l’Ajuntament hi ha parets malmeses per l’aigua 
al patí interior de la sala de plens. Demanem el manteniment dels edificis municipals. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Les inversions que hem pogut fer en conservació i manteniment 
des de l’any 2008 són poques, en som coneixedors. 
 
PASSATGE PLAÇA DEL CARME 
Intervé el Sr. Guix. En un anterior ple vam demanar que el passatge de la plaça del 
Carme en direcció als aparcaments del darrera estava brut. En aquí també hi havia 
ubicats uns contenidors que són un punt de brutícia i es va demanar de situar-los a 
l’aparcament. Alhora vam demanar si es podria il·luminar millor aquest pas. En quin 
punt es troben les diferents actuacions demanades? 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Estem a punt d’adjudicar la tercera fase. Un dels 
compromisos és que els contenidors vagin a l’interior de la zona d’aparcaments i 
també aquesta setmana es van fer els plànols per desplaçar dos aparcaments de 
bicicletes que dificulten les maniobres dels camions una vegada estant dintre 
l’aparcament. 
 
VALORACIÓ ESTIU RIU 
Intervé la Sra. Gamouchi. Ens agradaria que fessin una valoració de com ha anat 
l’Estiu Riu? 
 
Intervé la Sra. Camps. S’ha fet una valoració molt positiva, amb pocs grups confinats. 
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a les 9 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 

 


