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ACTA NÚM.10 
EL DIA 28 D´OCTUBRE DE 2021. 

1A CONVOCATÒRIA 
 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 d´octubre de 2021 es reuneix en sessió 
telemàtica el Ple de l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP BERGA I 
VAYREDA, amb objecte  de celebrar sessió ordinària, pública i  de primera 
convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors,  Srs./es : Estanis Vayreda i Puigvert (JxCAT), 
Montserrat Torras i Surroca (JxCAT), Immaculada Muñoz i Díaz (JxCAT), Jordi 
Güell i Güell (JxCAT), Mª Assumpció Camps i Bosch (JxCAT), Agustí Arbós i 
Torrent (JxCAT), Aniol Sellabona i Aguilera (JxCAT), Gemma Pujolar i Busquets 
(JxCAT), Adriana Francès i Planellas (JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT), 
Anna Barnadas i López (ERC), Josep Granados i Serrat (ERC), Iolanda Suescun i 
Pérez (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Laila El Gamouchi i Darras (ERC), 
Josep Guix i Feixas (PSC), Jaume Mir i Bagó (PSC), Marina Alegre i Martínez 
(PSC), Lluís Riera i Callís (CUP) i Adriana Roca i Collell (CUP). 
 
 
Hi assisteix l’interventor,  Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
 

1. - ACTA 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 30 de setembre de 
2021. 
 

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

Dona la benvinguda a les regidores i regidors al Saló de Sessions després de més 

d’un any i mig de sessions telemàtiques. El Sr. Alcalde destaca “la importància que 

puguem tornar-nos a reunir en aquesta sala perquè demostra que, de mica en mica, 

anem recuperant la tan esperada normalitat en tots els àmbits”. Insta tothom que 

encara no ho hagi fet a vacunar-se i a demanar cita prèvia per al Casal Marià que, tot i 

que ha deixat de ser un punt de vacunació massiu, s’hi continua vacunant de COVID i 

també s’ha iniciat amb la campanya de la grip.   

 

En l’apartat de felicitacions, el Sr. Alcalde destaca el guardó que ha rebut 

GarrotxaDomus. En la primera edició dels PREMIS ACM, l’associació ha atorgat a 

l’Ajuntament d’Olot aquest reconeixement en la categoria d’Acció Climàtica com una 

iniciativa transformadora del territori en la lluita contra el canvi climàtic. 

 

El Sr. Alcalde també proposa fer arribar una felicitació del Ple a la Policia Municipal. El 

seu cap, el sotsinspector Ignasi Lopez, va recollir la medalla de bronze amb distintiu 

blau dels Mossos d’Esquadra per la bona col·laboració i coordinació entre els cossos 

policials. Va ser en el marc del Dia de les Esquadres que es va celebrar el passat 

divendres 22 d’octubre. 
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En l’àmbit esportiu el Sr. Alcalde també proposta una altra distinció per al Club 

Patinatge Artístic Olot pel nou títol (el 13è) aconseguit en els Mundials de Patinatge 

celebrat al Paraguai.  

 

El Sr. Alcalde proposa fer arribar una altra carta de felicitació del Plenari a la Unió 

Esportiva Olot que el proper 1 de novembre celebra el seu centenari amb un seguit 

d’activitats com la que el passat divendres 22 d’octubre va suposar l’estrena del 

documental sobre la història del club i que continuarà amb la inauguració d’una 

exposició aquest dissabte 30 d’octubre al Museu de la Garrotxa. El Sr. Alcalde recorda 

que aquest cap de setmana  farà just cent anys del primer partit de l’actual Unió 

Esportiva Olot (aleshores FCOlot) al Casal Marià.  

 

D’altra banda, el Sr. Alcalde trasllada el condol als familiars del Sr. Josep Catà que va 

traspassar el passat 6 d’octubre. Historiador i professor, compaginà la seva carrera 

amb la participació com a membre de la Societat Catalana d’Estudis Històrics i del 

Patronat d’Estudis Històrics d’Olot i Comarca i, segons el Sr. Alcalde, “una persona 

que seguia l’actualitat municipal i molts dels Plens com els que estem celebrant en 

aquests moments”.   

 

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 30 de setembre: 
- de particulars: 6 

- d’entitats:  13 

 

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 

30 de setembre: 

- Dilluns 18 de setembre, acompanyat del primer tinent d’alcalde, es va reunir amb el  

director del Serveis Territorials d’Economia a Girona, el Sr. Sergi Baulida. 

- Dimecres 20 d’octubre va mantenir una reunió amb el president de la Diputació de 

Girona, Miquel Noguer.  

- Dijous 21 d’octubre es va reunir amb el Sr. Albert Ballesta, director dels Serveis 

Territorials del Departament de Justícia a Girona. 

 

A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el 

mateix període: 

- Divendres 1 d’octubre, acompanyat del regidor de barri Estanis Vayreda, va 
participar a l’acte de presentació del nou local de l’AV de Pequin. A causa de les 
mesures de contenció de la COVID, les noves instal·lacions no s’han pogut obrir a 
la ciutadania fins a aquest mes d’octubre.  

 

https://www.diaridegirona.cat/tags/ue-olot/
https://www.diaridegirona.cat/tags/ue-olot/
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- Dissabte 2 d’octubre va assistir al Torín al concert de jazz organitzat dins la 
programació d’Olot Cultura.  

- Diumenge 3 d’octubre, i amb  motiu de la festa del barri de Sant Francesc, va 
assistir al concert d’havaneres i el posterior homenatge a l’artista Rosa Serra en un 
acte celebrat al Torín que va comptar també amb la presència d’altres regidors de 
la Corporació.  

- Dimarts 5 d’octubre a Cines Olot va inaugurar la Mostra Olot.DOC dins la sessió 
dedicada a les  escoles. Al vespre, acompanyat de la regidora de barri, Imma 
Muñoz, i el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona, es va reunir amb 
representants de l’AV de Sant Roc en una passejada per diferents espais del barri. 

- Dimecres 6 d’octubre va participar a la roda de premsa de presentació de la 
programació del curs 2020-21. 11h de la residencia FaberLlull.  Al vespre va 
assistir a la presentació del “Una geografia emocional de Miquel Macias” que va 
tenir lloc a La Moixina. 

- Dijous 7 d’octubre va presentar el llibre “Gonçal Comellas: La integritat musical 
d’un violinista de referència“. L’acte va tenir lloc a la Biblioteca Marià Vayreda i va 
anar a càrrec de l’autor, Lluís Brugués.  

- Divendres 8 d’octubre va participar, al matí, a la roda de premsa de presentació de 
l’exposició “Exposat per reformes. El Museu de l’Empordà a la Garrotxa” de les 
peces Museu Empordà, que es va inaugurar a la tarda.  
Al migdia va assistir a l’entrega d’"ENFooCA”, Premis Arnau Bartrina Luque, en 
reconeixement al jove de Montagut i Oix que va perdre la vida l’estiu passat. L’acte 
es va celebrar a la Sala el Torin. Al vespre a la sala d’actes de l’Arxiu, va presentar 
el llibre “Follamigos y Tinder en tiempos de pandèmia” de Rafael Casado sota el 
pseudònim literari d’Héctor Lasa. 

- Dissabte 9 d’octubre va presentar als Catòlics el llibre “Pinzellades de llibertat”.  
- Dilluns 11 d’octubre va saludar els representants de la Comissió per la Llengua 

d’Olot i la Garrotxa organitzada pel Servei de Català, que varen mantenir una 
primera sessió al Saló de Sessions de l’Ajuntament.  

- Dimecres 13 d’octubre va felicitar el Club Patinatge Artístic Olot que va arribar a la 
ciutat procedent del Paraguai. L’equip ha guanyat el Mundial de Patinatge de grups 
de xou que s’ha celebrat a Asunción en el que ha estat el 13è títol mundial del 
club. 
   Divendres 15 d’octubre va mantenir una reunió amb els responsables de la 
Policia Municipal i dels Mossos d’Esquadra. Juntament amb la regidora Mariona 
Camps, es va reunir amb els responsables de seguretat per avaluar el context 
actual i coordinar actuacions conjuntes.  Al migdia va assistir a l’entrega dels 
Premis Eva Toldrà que va tenir lloc a la Sala el Torín.  Al vespre, juntament amb 
altres representants del Consistori, va participar de la recepció al Club Patinatge 
Artístic Olot pels èxits aconseguits aquesta temporada. L’acte va tenir lloc davant 
l’Ajuntament.  

- Dissabte 16 d’octubre va felicitar la Sra. Angelina Figueras amb motiu del seu 
100è. Coincidint amb aquesta efemèride, els seus familiars i el personal d’Edat3 
van organitzar un acte de celebració.  Tot seguit va participar de l’Assemblea que 
l’Associació Catalana de Municipis va organitzar a Vic. Durant l’acte, es va fer 
entrega dels primers Premis ACM, un dels quals va distingir el programa 
GarrotxaDomus dins de la categoria Acció Climàtica.  

- A la tarda, acompanyat del regidor Estanis Vayreda, va visitar els diferents 
escenaris de la ciutat amb activitats de la Fira de Sant Lluc.  Al vespre, al pavelló 
d’esports va presidir l’acte d’inauguració de la pista 1 del pavelló d’esports. Abans 
de l’estrena a l’OK Lliga Plata del Club Hoquei Olot, es va posar el nom del 
fundador de l’entitat -Josep Jou- a la pista on entrenen i competeixen els diferents 
equips. L’acte va comptar amb representació de les diferents juntes del Hoquei, de 
la Federació Catalana de Patinatge, de la família del Sr. Jou i de l’Ajuntament 
d’Olot.  
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- Dimarts 19 d’octubre va assistir a la Lliçó inaugural del curs acadèmic 2021-22 de 

l’Escola d’Art que va tenir lloc al Teatre Principal. Al vespre, va presidir el Patronat 
Antic Hospital Sant Jaume i Consell Rector - Patronat Antic Hospital Sant Jaume. 
Les dues sessions van ser telemàtiques.  

- Dijous 21 d’octubre va mantenir una reunió amb el Sr. Albert Ballesta, director dels 
Serveis Territorials del Departament de Justícia a Girona. A la tarda, acompanyat 
de la regidora Adriana Francés, del regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona i de 
la regidora de Participació, Imma Muñoz, va fer una trobada amb l’AV de Sant 
Ferriol. Es va tractar d’una passejada pel barri per localitzar i noves emprendre 
accions de millora. A continuació va desplaçar-se a la Sala Torín per assistir a la 
xerrada “Les darreres erupcions volcàniques a Islàndia i el seu impacte” 
organitzada, per la FaberLlull, la FES i Espai Cràter. 

- Divendres 22 es va traslladar a la fàbrica SIMON per assistir a la vistia del 
Conseller d'Empresa i Treball, Roger Torrent. Al vespre va assistir a la presentació 
del documental del centenari de la Unió Esportiva Olot que es va fer al Cines Olot.  

- Dissabte 23 d’octubre va participar en una trobada cultural amb l’Ateneu Cingles 
de Bertí. L’alcalde va saludar als alcaldes de l’Ametlla del Vallès o de Lliçà 
d’Amunt, i als regidors de Cultura de Lliçà i de Santa Eulàlia de Ronçana, a més de 
tots els assistents a l’acte. 
A la tarda va assistir a un dels espectacles del Festival Entranyes de Sant Miquel. 
A continuació va presenciar el concert que l’Orquestra de Músiques d’Arrel de 
Catalunya (OMAC) va oferir al Teatre Principal. 

- Dilluns 25 d’octubre amb la regidora d’Educació Mariona Camps va informar als 
mitjans de comunicació de les inversions realitzades a centres educatius. A la 
mateixa compareixença, i amb els representants del CIT, es va presentar la 
Castanyera. Una nova figura de la ciutat que sortirà amb motiu de la Diada de 
Tots Sants i la celebració de la castanyada. 

- Dimarts 26 d’octubre, i continuant amb les trobades als barris, va visitar Bonavista. 
A la trobada el va acompanyar la regidora de barri, Imma Muñoz i el regidor de 
Serveis Urbans, Aniol Sellabona. 

 
 
Intervé el Sr. Riera. Sumar-nos a les felicitacions al Club Patinatge Olot. També enviar 
una abraçada a tota la comunitat d’Esquerra Republicana per la pèrdua d’en Josep 
Catà. Ens hauria agradat que fos avui aquí seguint el Ple al costat de la seva esposa 
Fina. Per altra banda, una abraçada fraternal a Josep Costa, un càrrec del màxim 
nivell de l’anterior govern del país que ahir va ser detingut. De la mateixa manera que 
ell no reconeix segones quines institucions, nosaltres tampoc ho farem. Com tampoc 
ho fa Valtonyc que avui ha aconseguit una victòria per poder canviar la història. 
Finalment l’abraçada més forta per totes les persones interines del país que avui han 
demostrat que tot això no pot tirar endavant, sense l'esforç i la determinació de totes 
elles. Tot i assumint una precarietat constant i una manca de perspectiva de futur 
bastant profunda.  Persones que porten anys dedicant-se amb cos i ànima amb coses 
que creuen. Amb una capacitat d'implicació col·lectiva i social fins al punt que és 
bastant perplexa que després de tant de temps no puguin tenir una continuïtat 
assegurada. Per tant, entenem les raons dels interins/interines i que surtin al carrer les 
vegades que faci falta.I evidentment, estarem amb tots ells i totes elles.  
 
Intervé el Sr. Guix. La meva intervenció anirà adreçada a donar suport al món 
empresarial d'aquesta comarca. Estem en plena crisi de subministrament de matèries 
primeres i material tecnològic altament qualificat que afecta a moltes empreses. La 
Vanguardia ahir posava d’exemple la comarca de la Garrotxa, com una comarca 
dinàmica i que ha estat llunyana dels centres de decisió, de les infraestructures i la 
logística empresarial. Però malgrat això, ha estat una comarca que ha tirat endavant i 
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que té molt poc atur. Des d’aquí s'ha fet una gestió entre l’administració, societat civil, 
educatius i professors perquè l'educació sigui un pal de paller d'aquesta societat i que 
aquesta es transformi en bones persones, bons operaris i bons empresaris per la 
indústria. Reivindicar doncs aquest sector empresarial de la comarca i les polítiques a 
favor d'aquests sectors.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. Agrair a tota la gent que ha enviat mostres de condol per la 
pèrdua d’en Josep Catà, una persona extremadament important per ERC. Arribar avui 
aquí i no trobar-lo entre el públic és molt dur. Esperem ben aviat poder fer-li un 
homenatge 
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2021LDEC003732 al 2021LDEC004183. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien explicar el decret núm. 2021LDEC003908, referent a 
l’adjudicació dels serveis d’assessorament tècnic en línies de subvencions de mobilitat 
sostenible del “MITMA”. 
 
Respon el Sr. Arbós. Es tracte de l’assessorament que hem demanat a l’empresa 
INTRA per ajudar-nos a interpretar aquestes subvencions i fer una sol·licitud el màxim 
d’acurada possible. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien explicar el decret núm. 2021LDEC003746, referent el 
desenvolupament per la implementació de zones de baixes emissions? 
 
Respon el Sr. Arbós. Va lligat amb el decret núm. 2021LDEC003908 que també ha 
demanat. En aquest cas és per la participació en les possibles subvencions per al 
desenvolupament de l'execució d'un projecte de bici carrils a Olot, en l'àmbit de la 
carretera de les Tries i connectant fins al nucli antic. La fases inicial que s’ha demanat 
és la de la Ctra. de les Tries. Aquestes subvencions cobreixen el 80% sense incloure 
l'IVA de la inversió. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Efectivament es tracte de la primera sol·licitud que ha demanat 
l’Ajuntament per als fonts d’inversions Next Generation. Els començarem a veure a 
partir de l’any 2022 i 2023. Ens molts casos necessitarem que una vegada feta la 
sol·licitud ens haguem de recolzar amb aquelles empreses que habitualment ens 
assessoren per transcriure allò que volem demanar utilitzant el llenguatge que es 
demana en aquest tipus de sol·licituds. 
 
Intervé la Sra. Roca, Ens podrien explicar el decret núm. 2021LDEC004039, referent a 
l’adjudicació del servei de redacció de la memòria valorada de rehabilitació de la 
muralla del fort de Sant Francesc? 
 
Respon el Sr. Güell. Es tracte de l'adjudicació de la redacció per poder tirar endavant 
unes obres complementàries que van quedar pendents a la muralla i a les torres de 
vigilància, durant la reforma del Fort de Sant Francesc. La intensió és poder presentar 
aquest projecte perquè sigui finançat a través de les ajudes anuals de la Diputació de 
Girona o del Parc Natural. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien aclarir el decret núm. 2021LDEC003767, referent 
a la retirada d’aparcament per a bicicletes a la plaça del Carme? 
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Respon el Sr. Sellabona.  Aquest estaria emmarcat dins de les actuacions de millora 
del projecte de millora de la plaça del Carme. Actualment, hi ha una àrea de 
contenidors situada al túnel d'accés a l'aparcament que s’han de desplaçar a l’interior 
de la zona d’aparcaments. Perquè el camió d’escombraries pugui maniobrar amb 
seguretat també s’han de desplaçar aquests aparcaments de bicicletes. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien aclarir el decret núm. 2021LDEC004027, referent 
a l’adjudicació de subministrament de llibres de lectura obligatòria per als estudiants de 
batxillerat? 
 
Respon la Sra. Camps. Sovint no hi ha prou exemplars dels llibres de lectura 
obligatòria a les biblioteques dels centres escolars, ni tampoc a la biblioteca d’Olot. En 
aquest cas al tractar-se de llibres de lectura obligatòria que venen marcats per 
currículum i per tant perduraran uns quants anys, s’ha fet una compra per poder fer 
préstec als alumnes des de l’ideal. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien aclarir el decret núm. 2021LDEC004055, referent 
a la cessió dels espais de l’Ideal i de l’Escola Municipal d’expressió durant el curs 2021 
– 2022 per activitats educatives del servei municipal d’escolarització compartida UEC? 
De quines espais es tracte? 
 
Respon la Sra. Camps. Els alumnes de la UEC fan alguna activitat fora del recinte de 
la UEC, com és el cas de les activitats artístiques que les fan a l’escola municipal 
d’expressió i l’activitat de cuina que la fan a l’Ideal. D’aquí la sessió d’aquests espais 
perquè els alumnes hi puguin anar. 
 
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien explicar els decrets referent a la devolució de 
l’import de la quota del Pla de Pagament? 
 
Respon la Sra. Torras. La tarifa plana és una modalitat que s’acullen els ciutadans que 
ho desitgen pagant un import fixa cada mes i durant 9 mesos de l’any, de la suma dels 
seus impostos i taxes. Durant l’any pot haver-hi modificacions en aquests impostos i 
taxes, com pot ser una baixa d’un vehicle o aplaçament de rebuts que afecten aquesta 
tarifa plana. Aquests decrets són modificacions que es van fent a les tarifes planes. 
 
 

4. - JUNTA DE GOVERN LOCAL 
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien explicar l’aprovació del plec de condicions per a la 
subhasta del c. Garbí, 36 i C. Roure, 6? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Efectivament és la subhasta de dues finques que l’Ajuntament 
pretén vendre per comprar sol per destinar-lo a la promoció d’habitatge que volem fer 
a Sant Cristòfol. 
  
Intervé la Sra. Roca. Ens poden donar més informació de l’acord de contractació dels 
serveis professionals, per tal de fer un estudi sobre la segregació escolar, la revisió i 
avaluació de la zonificació escolar de la ciutat d’Olot? 
 
Intervé la Sra. Camps. Es tracte de la contractació de l’equip de Xavier Bonal que 
portarà a terme l’estudi de la zonificació. 
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Intervé el Sr. Granados. Vista l’adjudicació dels treballs d’Instal·lació (muntatge i 
desmuntatge) de l'enllumenat nadalenc. Demanaríem d’intentar trobar un sistema que 
permetés més estalvi de llum d’aquest enllumenat nadalenc. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tenim un tècnic a l’Àrea d’Urbanisme dedicat precisament en 
aquesta funció i si podem estalviar llum ho farem. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Sempre posem sobre la taula prioritzar aquelles actuacions 
que ens permetin obtenir un estalvi energètic. Si és cert que actualment prioritzem 
actuacions que permetin millorar l’enllumenat públic que hi ha en funcionament tot 
l’any, abans de centrar-nos en aquelles actuacions d’una època de l’any concreta com 
pot ser les llums de nadal. Perquè ens permeten un estalvi molt més gran. Tot i així, 
sempre intentem que l’enllumenat nadalenc siguin de molt baix consum. Quan tinguem 
tota la xarxa d’enllumenat públic desplegada de la manera més òptima, evidentment 
llavors seria el moment de prioritzar actuacions com les que demana.  
 
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien donar més detalls de la memòria valorada per la 
restauració del camí ral de Batet, des de Can Masclet a Can Pericot. 
 
Intervé el Sr. Güell. Es diferencien diferents trams perquè requereixen diferents 
tractaments en funció del tipus de paviment i l’estat de conservació. Una primera 
actuació, consisteixen bàsicament en treure tot allò que suposa aigua d’escorrentia en 
temps de pluja que la responsable de malmetre i deteriorar el camí. Després hi ha 
obres de restauració però sempre amb l'ànim de conservar-ne l'esperit històric i els 
materials de construcció. 
 
 
5.1. - DONAR COMPTE AL PLE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL 

EVENTUAL 
Núm. de referència : X2021052402     
Núm. expedient: SG052021000005 

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

Personal eventual màxim 

segons art. 104 bis 
7 

Personal eventual contractat 

a l’octubre de 2021 
 

                  2 

Adscripció 
 

Serveis Generals 
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La qual cosa es fa publica per a coneixement general. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

5.2. - INFORME DE MOROSITAT, TERCER TRIMESTRE DE 2021 
 
Núm. de referència : X2021051476     
Núm. expedient: TR032021000004 

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

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de 
registre factura 

28.40 28.18 33.24 29.81 31.95 

Termini de pagament des de la data 
conformitat factura 

20.67 17.18 25.03 20.45 19.66 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 2.741.29
6,60 

3.374.99
0,08 

4.012.19
8,89 

3.941.62
0,08 

3.716.15
0,24 

PENDENTS (a la fi del trimestre)      

termini mig pendent a la fi del trimestre 
(des de reg.fra.) 

18.30 14.39 16.31 19.51 18.94 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final 
del trimestre 

887.307,
23 

2.299.69
9,31 

1.025.85
2,48 

1.287.80
0,68 

1.300.27
4,39 

      

 
DINAMIG 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de 
registre factura 

30.41 25.07 33.10 27.58 29.86 

Termini de pagament des de la data 
conformitat factura 

19.77 17.29 27.31 18.52 18.27 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 40.382,7
9 

123.677,
07 

150.155,
63 

46.015,1
4 

83.594,0
4 

PENDENTS      

termini mig pendent a la fi del trimestre 
(des de reg.fra.) 

12.10 16.77 15.04 7.37 11.62 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final 
del trimestre 

23.174,8
8 

124.070,
62 

7.944,11 26.63307
3 

27.961,5
0 

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

 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
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5.3. - DONAR COMPTE DE L'APLICACIÓ DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 

EXTRAORDINARI "COVID 19" DE GENER A SETEMBRE 2021 
 
 
Núm. de referència : X2021052392     
Núm. expedient: CPG52021000015 

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

FONS DE CONTINGÈNCIA 2020 / 2021. RECURSOS DISPONIBLES   

   

FONS DE CONTING. EXTR. COVID-19 (20/21). PRESS. AJUNT. 867.586,04   

SUBV. TRANSPORT "COVID19" MINISTERI 38.237,78   

SUBV. GENERALITAT. COMPENSACIÓ PÈRDUES AFORAMENT "COVID19" 33.120,00   

MENYS APORTACIÓ AL CONSORCI "DINÂMIG" 10.000,00 948.943,82 

      

 
    

PROPOSTA D'APLICACIÓ DEL FONS DE CONTINGÈNCIA     

     

ESTAT DE DESPESES    

Costos de personal substitucions Escoles i altres 75.000,00   

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

Prevenció de riscos personal Ajuntament 25.000,00   

Prevenció de riscos equipaments municipals 4.206,77   

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

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

Prestacions serveis "Covid 19". Àpats i pensions 170.000,00   

Transf. "FPHSJO" (àpats) 29.803,30   

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

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

Desdoblement sessions formatives escacs per les escoles 5.150,00   

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

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

Estiu Riu (efecte despesa i ingrés) 18.392,61   

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

Prestació serveis "Covid" (Festes) 2.665,87   

Ajuts 1000 i 3000. Resolució pendent 4.000,00   

Convocatòria ajuts "GARROTXA APPROP" 150.000,00   

Convocatòria ajuts sector turístic 42.000,00   

Convocatòria ajuts marxants 7.000,00   

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

  731.493,96   

     

INDEMNITZACIONS    

Zones blaves i aparcament Firalet 76.800,00   

Transport públic urbà/Subvenció Estat transport públic 23.243,04   

  100.043,04 831.537,00 

      

 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

6.1. - APROVACIÓ PROVISIONAL DE LES MODIFICACIONS DE LES 
ORDENANCES FISCALS 2021 A REGIR PEL PROPER EXERCICI 2022. 

 
Núm. de referència : X2021049996     
Núm. expedient: IG112021000021 

 
Per a l’exercici 2022 les Ordenances Fiscals 2021 han sofert els canvis següents: 

 
Classificació general 

 
A nivell classificatori, igual que per a l’exercici 2021 es  mantenen els següents grups:   

 

• Ordenances fiscals: 
 

* Ordenances generals. 
* Impostos.  
* Taxes. 
 

• Cànons. 
 

Modificacions d’Ordenança 
 
A part de petits reajustaments de tipus tècnic remarquem en aquest apartat com a més 
significatiu: 
 
* Ord. 1.3 - Recaptació 
 

- Modificació de l’articulat de la secció 2a “Mitjans de pagament”. 
 
* Ord. 2.1.1-Impost sobre béns immobles. IBI 
 

- Es modifica l’article 5-b) f) relatiu a les bonificacions vinculades amb la 
realització d’obres d’instal·lació de sistemes per a l’aprofitament tèrmic o 
elèctric de l’energia solar (s’introdueix el supòsit de comunitats energètiques ...) 

 

- Es manté l’article 13 “Recàrrec sobre béns immobles d’ús residencial que es 
troben desocupats amb caràcter permanent” amb la mateixa redacció 2021. 
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* Ord. 2.1.2-Impost sobre activitats Econòmiques. IAE 
 

- Ajustament de l’article 5-c) exempcions a la nova redacció donada per Llei 
11/2021, de 9 de juny de mesures de prevenció i lluita contra el frau fiscal. 

 
* Ord. 2.1.3-Impost sobre vehicles de tracció mecànica. IVTM 
 

- La bonificació per a vehicles elèctrics o bimodals/híbrids s’acota per al 2022 
únicament a vehicles exclusivament elèctrics i només durant l’any d’adquisició 
del vehicle (75%). A més a més la potència fiscal del vehicle ha de ser inferior 
als 16HP (turismes) o als 500cc (motocicletes).  
 

* Ord. 2.2.1-Impost sobre construccions, instal·lacions i obres. ICIO 
 

- Supressió de la bonificació del 25% per a les obres de nova construcció, 
ampliació o reforma per a una activitat empresarial o empresarial quan l’obra 
no estigui ubicada a l’Àmbit Nucli antic, Àmbit PIAM Sant Miquel i carrer Sant 
Ferriol d’ Olot.  
 

- Nova redacció a l’article 6-è) a bonificacions.  
 

e) Obres que afectin a immobles en els que desenvolupi una activitat de 
caràcter marcadament social, sanitària, cultural, educativa, residencial o 
d’atenció a discapacitats físics o psíquics, sempre que l’Ajuntament sigui 
copropietari o participi de la societat o entitat propietària de l’immoble. També 
es bonificarà amb el mateix percentatge  en el cas que es desenvolupi l’activitat 
esmentada i que la propietat de l’immoble  sigui d’ un organisme públic.  

 
* Ord. 3.1- Taxa per utilització privativa o aprofitament especial del domini públic 
local (taules i cadires) 
 

- Mateixa estructura de preus 2019 i 2020 si bé amb la puja general de l’IPC. 
 
* Ord. 3.2-Taxa per aprofitament especial del domini públic local a favor 
d’empreses explotadores de serveis de subministraments d’interès general 
(llevat de la Telefonia Mòbil). 
 

- -Es torna a la redacció de l’exercici 2020 on s’especificava que en telefonia fixa 
tributaven no només les empreses titulars de les xarxes sinó també les 
empreses comercialitzadores.  

 
* Ord. 3.9- Taxa per prestació de servei de recollida i tractament d’escombraries i 
residus. 
 

Escombraries particulars: 
 

- Es diferencia la tributació entre habitatge (supòsit general) i habitatge 
(habitatge d’ús turístic). 

 
* Ord. 3.10- Taxa per servei de clavegueram. 
 

- L’increment que s’aplica a la taxa per ús domèstic (3,1%) és inferior a 
l’aplicable a la taxa ús industrial (5%). 
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* Ord. 3.13- Taxa per immobilització i retirada de vehicles. 
 

- S’ afegeix a l’Ordenança la tributació en el nou supòsit: vehicles de mobilitat 
personal (VMP). 

 
 

Tributs i preus públics. Increment de tarifes 
 

Impostos. Tipus de gravamen 
 
 

Els tipus de gravamen pels impostos exercici 2022 són els següents: 

a) IBI URBANA  
 

Tipus d’urbana: 0,9201 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 72-
3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (1,10 + 0,07 + 0,06 = 1,23) ni és 
inferior al tipus mínim i supletori del 0,4% fixat a l’article 72-1. 
 

b) IBI RÚSTICA  
 
Tipus de rústica: 0,7577 per 100. No se supera el límit previst als article 72-1 i 
72-3 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març (0,90 + 0,05 + 0,06 = 1,01) ni és 
inferior al tipus mínim i supletori del 0,3% fixat a l’article 72-1. 
 

c) IAE 
 
Índex de situació: 
 

- Categoria A.................:  3,294 (Eixos viaris ciutat) 
- Categoria B.................:  3,171 (Zona comercial rellevant) 
- Categoria C.................:  2,800 (Resta del terme de la ciutat) 
- Categoria D.................:  2,700 (Indústria aïllada en sòl urbà) 
- Categoria E.................:   2,156 (Nucli antic/carrer de Sant 
Ferriol) 

 
Es mantenen també dins dels límits previstos a l’art. 87 del R.D. Legislatiu 2/2004 
de 5 de març 
 
- Els valors no són inferiors a 0,4 ni superiors a 3,8. 
- El número de categories no és inferior a 2 ni superior a 9. 
- La diferència de valors entre categories no és mai inferior a 0,10 
 

d) IMPOST SOBRE VEHICLES DE TRACCIÓ MECÀNICA 
 
D’acord a l’article 95 del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març, les quotes no 
superen en cap cas el producte de les quotes base per 2. 
 

e) IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES 
 
El tipus de gravamen per al 2022 és el 4% del pressupost. 
 
No s’excedeix el límit legal del 4% previst a l’article 102-3 del R.D. Legislatiu 
2/2004, de 5 de març. 
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f) IMPOST SOBRE INCREMENT DE VALOR DELS TERRENYS DE 
NATURALESA URBANA. 

 
Els tipus de base i de quota són els següents: 
 
 

            

 Tipus 
base 

Tipus 
màxim  
de base 

Tipus 
quota 

Tipus 
màxim  
de quota 

Pels increments de valor generats en un període 
de temps comprès entre un i cinc anys 

3,70 % 3,70 % 30,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en un període 
de temps de fins a deu anys 

3,50 % 3,50 % 30,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en un període 
de temps de fins a quinze anys 

3,20 % 3,20 % 30,00 % 30,00 % 

Pels increments de valor generats en un període 
de temps de fins a vint anys 

3,00 % 3,00 % 30,00 % 30,00 % 

 
Es mantenen dins dels tipus màxims previstos als articles 107 i 108 
respectivament del R.D. Legislatiu 2/2004 de 5 de març. 

 
g) IMPOST SOBRES DESPESES SUMPTUÀRIES (Vedats de cacera i pesca) 

 

 Tipus base Tipus màxim de 
base 

Tipus de 
gravamen 

15,00 % 20,00 % 

 
Es manté dins del tipus màxim previst a l’article 375-d) del R.D. 781/86 de 18 
d’abril. 
 
 

Taxes.  

- Amb caràcter general s’ha aplicat l’increment de l’IPC de Catalunya (interanual 

d’agost) del 3,1%. 

- No obstant això i degut a l’elevat increment dels costos la taxa recollida d’escombraries 

(tant les domiciliàries com les empresarials) s’incrementa un 6,00% (excepció 

habitatges d’ús turístic 10%). 

- S’ha discriminat l’increment de la taxa clavegueram ús domèstic (3,1%) de l’increment 

de la taxa clavegueram ús industrial (5%). 

- No s’aplica increment a l’ordenança de la taxa per a la immobilització i retirada de 

vehicles de la via pública.  

 

Cànons.  

- Amb caràcter general s’ha aplicat l’increment de l’IPC de Catalunya (interanual 

d’agost) del 3,1%. 
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Beneficis fiscals sol·licitats expressament pels interessats 
 
 

- Impost sobre bens immobles.- IBI 
 

- Igual que per a l’ exercici actual 2021, no es concedeix per al 2022 l’exempció 

que preveu l’article 62.3 del R.D. Legislatiu 2/2004, de 5 de març a favor dels 

béns de què siguin titulars els centres sanitaris de titularitat pública, sempre 

que estiguin directament afectats al compliment de les finalitats específiques 

d’aquests centres.  

 

- No li és possible a l’Ajuntament d’Olot, d’accedir a les peticions de l’INSTITUT 

CATALÀ DE LA SALUT relatives a l’exempció dels Bens immobles titularitat 

seva (finca 7297702DG5679N0001SE), afectats al servei d’assistència 

(ambulatòria i hospitalària) (núm. de registre d’entrada E2021013511 de data 

12 de juliol de 2021 i E2020017994 de data 16 de setembre de 2021), atesa la 

conjuntura econòmica social actual que obliga a l’Ajuntament a ser molt 

restrictiu en la concessió de bonificacions potestatives per tal de mantenir 

l’equilibri financer municipal.  

 
Ajudes econòmiques  

 
 
Es mantenen les ajudes que es detallen: 

- Es dona per cinquè any consecutiu una ajuda econòmica equivalent a un 
percentatge sobre la quota líquida de l’IBI amb un màxim del 50% als immobles 
en què es desenvolupi un comerç de caràcter emblemàtic. 

 

- Es dona per desè any consecutiu una ajuda econòmica per pagar l’Impost 
sobre vehicles de tracció mecànica 2022 als olotins i olotines que comprin un 
vehicle d’ocasió dels del 16/10/2021 al 31/12/2021 a un dels concessionaris de 
la Fira del Vehicle d’Ocasió que s’organitza els dies 16 i 17 d’octubre al Firalet 
d’Olot en el marc de la Fira de Sant Lluc 2021, d’acord a les Bases aprovades 
per la Junta de Govern Local de 8 de juliol de 2021. 

 

- Es dona per cinquè any consecutiu una ajuda econòmica per el pagament de la 
taxa del mercat del dilluns als marxants del mercat que realitzen una acurada 
neteja i selecció de residus del seu lloc de venda. 

 
 

Fiances  vinculades a figures tributàries 
 
Es mantenen les mateixes de les Ordenances fiscals 2021 i pels mateixos imports.  
 
 
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 provisionalment les modificacions de les OOFF 2021 a regir a partir 

del proper exercici 2022 que figuren a l’expedient. 

Segon.- Aprovar el calendari del contribuent per al proper 2022, segons detall: 
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Transcorregut el termini d’ingrés en voluntària, els deutes que no s’hagin fet efectius, 
seran exigits en via de constrenyiment i acreditaran, el recàrrec de constrenyiment, 
interessos de demora, i en el seu cas, les costes que produeixin. 
 
Els diferents padrons que es posaran al cobrament durant l’exercici 2022, tal com 
disposa l’Ordenança general de gestió núm. 1.1, s’exposaran al públic durant un mes a 
comptar des del primer dia de l’inici del respectiu període de cobrament voluntari, als 
efectes d’examen i reclamacions. 
 
Contra l’exposició pública dels padrons i les liquidacions que porten incorporades es 
podrà interposar recurs de reposició, previ al contenciós administratiu, en el termini 
d’un mes a comptar des de la data de finalització del termini d’exposició pública dels 
corresponents padrons. 
 
Tercer.- Exposar al públic, mitjançant publicació al BOP, en un dels diaris de major 
difusió de la província i en el tauler d’anuncis, les modificacions de les Ordenances 
Fiscals 2021 a regir a partir del proper exercici 2022, durant 30 dies als efectes de que 
es puguin formular al·legacions, tal com disposen els articles 17-1 i 17-2 del R.D. 
Legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel que s’aprova el text refós de la Llei reguladora de 
les Hisendes Locals i Llei 7/1985 de 2 d’abril de bases de règim local.  
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Quart.- Finalitzat el període d’exposició pública, adoptar l’acord definitiu que procedeixi 
resolent les reclamacions que s’haguessin presentat i aprovar la redacció definitiva de 
les Ordenances Fiscals. En el supòsit que no s’haguessin presentat reclamacions 
s’entendran definitivament aprovades sense necessitat d’acord de Ple. 
 
L’elevació a definitiu de l’acord i el text íntegre de l’ordenança fiscal es publicaran al 
Butlletí Oficial de la Província. Tot això de conformitat amb el que disposen els articles 
17-3 i 17-4 del RD Legislatiu 2/2004, de 5 de març i Llei 7/1985 de 2 d’abril de bases 
de règim local.  
 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut 
 
 
Intervé la Sra. Roca. La prioritat de la CUP en relació als impostos i taxes sempre ha 
estat aconseguir la màxima equitat i la progressivitat fiscal sense oblidar-nos de la 
sostenibilitat. Aquest any tenim una pujada de l’IPC que traslladarem també a les 
ordenances fiscals. Però l’any passat va haver-hi una baixa i llavors no es va reflectir a 
les ordenances. Les classes baixes i mitjanes sempre acaben patint i amb la tarificació 
social i progressiva que sempre anem reclamant aquestes classes no es veurien tant 
afectades amb aquest increment. Per això volem emplaçar a tots els partits a poder 
trobar un consens durant l’any 2022 per tenir la tarificació social i progressiva de cara 
l’any 2023. Demanaríem que en el seu torn de paraula agafessin el compromís de 
voler seure i treballar per fer-ho realitat. 
Entrant amb les ordenances, algunes de les aportacions que hem fet sí s’han reflectit. 
Però calia ser molt més ambiciosos, perquè demanàvem molt més. Per exemple en la 
taxa de recollida d’escombraries, en les bonificacions de l’impost de vehicles elèctrics 
o en la taxa de clavegueram. D’altres ens han quedat sobre la taula per anar parlant 
aquests propers anys. Com per exemple: la revisió de taxa d’ocupació de la via 
pública, la taxa de residus per generació, introduir més bonificacions de l’IBI o dividir-lo 
en trams. Independentment del nostre sentit del vot avui s’aprovaran les ordenances 
fiscals però cal un impuls que només seria possible amb la tarificació social i 
progressiva. 
 
Intervé el Sr. Mir. Evidentment agafem el compromís per treballar en la tarificació 
social perquè creiem que és la manera més justa de calcular els preus i les taxes. Fa 
quatre anys ho vam proposar  i vam anar a veure algunes ciutats on ja s'estava 
aplicant amb èxit.  
En quan les ordenances, celebrem que estiguem a la banda baixa d’entre les ciutats 
amb la mateixa tipologia i entorn pel que fa l’IBI. Per aquest any només vam demanar 
que no s’incrementés la pressió fiscal dels ciutadans perquè encara estàvem amb una 
època de recuperació post pandèmia. La regidora quan ha presentat les ordenances 
ha dit que efectivament no hi havia increment de pressió fiscal, però creiem que això 
no és del tot cert.  Incrementarem les ordenances amb l’IPC català que és un 3,1%, 
però malauradament els salaris no augmentaran aquest percentatge. En aquest cas no 
per culpa del consistori sinó pel funcionament general de l’economia. Si aquí afegim 
l’increment de la llum, gas, gasolina, habitatge, etc. Hi haurà una pèrdua del poder 
adquisitiu. Tampoc compartim la pujada en la taxa d’escombraries. Entenem que 
aquesta pujada ve donada perquè cobrir el cost del servei. Portem temps reclamant 
mesures per abaratir aquest cost. Però, no tant sols no s’han donat sinó que veiem 
passos decidits en direcció contrària, en encarir-ho una mica més. Així ho hem 
manifestat en la nostra posició contrària en la implementació del nou sistema de 
contenidors mitjançant xips, perquè encarirà el rebut de deixalles l’any vinent. 
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Calen punts de de recollida amb tots els contenidors per facilitar el reciclatge i així 
baixar el costos. També és necessari més campanyes pedagògiques per conscienciar 
la població per  reciclar més i millor.  Sancionar aquells ciutadans que no ho facin bé. I 
tot això acompanyat d'una plica on es faci un contracte de recollida de deixalles el 
màxim acurat al servei que dona l’empresa. 
 
Intervé la Sra. Suescun. Lamentem que no s’hagin tingut en compte les nostres 
propostes. Sí és cert que algunes podien tenir un aspecte molt tècnic, però no en la 
seva totalitat. Per tant hi havia la possibilitat i alternativa per tenir-les en compte tot i 
haver-les presentant en poc marge de temps. Agraïm de totes formes la possibilitat de 
valorar-les en les properes setmanes. 
A l’igual que la resta de grups busquem un sistema fiscal progressiu de justícia. Pel 
que fa els impostos, a nivell municipal no tenim tanta potestat per poder fer unes 
ordenances que s'avinguin en aquest sentit.  Però sí, val a dir que s'estan fent canvis 
que s’han de tenir en compte per poder-nos avançar en aquesta situació. Pel que fa la 
resta de contribucions especials, taxes i preus el consistori sí que té la possibilitat 
d’adaptar-la a les circumstàncies de la nostra ciutat. Per tant, des d'aquest punt de 
vista sí que ens podríem posar a treballar i ser constructius per apostar per un sistema 
fiscal d'acord a la progressivitat i a les necessitats de la nostra ciutadania. El sistema 
tributari actual és un sistema regressius que castiga la capacitat adquisitiva dels 
contribuents de classes baixes i mitjanes. Cal començar a buscar alternatives fiscals 
perquè acabin pagant més els que tenen més diners i que no paguin tant els que no en 
tenen tant. Com a consistori podem contribuir-hi pensant propostes de bonificació de 
l’IBI per als habitatges llogats per sota del preu de referència de mercat i amb la 
possibilitat de poder vincular-ho a l'índex de preus de lloguers de la Generalitat. 
També pensar un reglament d’ajuts o bonificacions vinculats al nivell de renda. 
Bonificacions per a famílies monoparentals. En quan a l'Impost de vehicles articular 
també un reglament que tingui en compte el nivell de la renda o el nivell d’ingressos. 
Bonificacions de la taxa de residus fins el 50% i articular un reglament que valori els 
valors de manera progressiva l’escalat, en funció de la renda i no del valor cadastral. 
Reformes per fomentar l’ús eficient de l’aigua amb bonificacions si s’acredita la 
reducció del consum d’aigua de l’any anterior. Així com també, reduccions en funció de 
les persones que visquin al domicili, del nivell de renda o si es troba en situació d’atur. 
És a dir, fomentar la idea que l’aigua és un bé escàs. En quan a la taxa d’aprofitament 
especial de domini públic aplicar-la per la instal·lació de caixers automàtics que porten 
a terme determinades les entitats financeres. 
 
Intervé la Sra. Torras. Anem introduint petits detalls i amb la suma de tots ells 
finalment també aconseguim arribar a molts llocs. Referent a la tarificació social i 
progressiva, sempre estem oberta a parlar-ne i treballar-hi, però no podem agafar el 
compromís d’aplicar-la per l’any 2023. Actualment tenim un model fet i podrem 
continuar treballant-hi. Quan parlen de no apujar la pressió fiscal hi ha 10.000 rebuts 
d’IBI que això els hi suposarà 1.68€, 3.156 rebuts els hi suposarà  7,85€ i 7.008 rebuts 
els hi suposarà 12€ euros. A partir de rebuts de 2.000€ la pujada és de 130€/any. Per 
tant no podem parlar de pressió fiscal quan apugem aquests imports. 
Tot i l’increment de taxa d’escombraries no cobrim el cost del servei. L’Ajuntament hi 
ha de destinar 130.000€, independentment de la neteja viaria que va a càrrec de 
l’Ajuntament.  Ho apugem poc a poc perquè el cop per les famílies no sigui tant gros 
perquè encara estem en època de pandèmia. Tenim moltes necessitats socials, cada 
vegada més. Però vostès només estan parlant de no apujar impostos, bonificar, 
ajudar, etc. Però d’algun lloc ha de sortir la recaptació per satisfer totes aquestes 
urgències. Tant de bo ens poguéssim oblidar de la pandèmia i destinar aquests 
130.000€ a bonificacions i ajudes. Però no ens poden dir que no estem al costat de la 
gent perquè tot i demanar un esforç al ciutadà amb aquesta puja de l’IPC estem 
assumint el cost del servei. A ERC dir-los que era tècnicament impossible valorar les 
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seves propostes havent-les presentat a les 10 del mati del dia anterior. No ens poden 
dir que no hem fet un esforç quan ens hem reunit varies vegades aquestes darreres 
setmanes. En quan les propostes que demana per l’IBI, no en podem fer cap perquè 
no està permès. L’IBI deixa molt clar quins casos es poden bonificar. Les bonificacions 
que aprovar per vehicles híbrids i elèctrics era per donar un impuls a que la gent anés 
amb aquests vehicles. I això ja s’ha aconseguit perquè hem passat de 13 vehicles 
l’any 2015 a 200 aquest 2021. Creiem que pel fet de no tenir la tarifació progressiva o 
tarifació social no estem desatenent a ningú a ningú. Perquè per exemple a les 
escoles bressol hi ha quatre trams segons el nivell de renda i alhora també oferim 
bonificacions. 
 
Intervé la Sra. Roca. Agrair als partits per agafar el compromís de seure i parlar de la 
tarificació social. A partir d’aquí comencem a treballar-hi i ja veurem quin any es podrà 
fer realitat. 
 
Intervé el Sr. Mir. La pressió fiscal es mesura en el pes que tenen els impostos sobre 
els ingressos de les famílies. Per tant, no només hem de tenir en compte que fem des 
de l'Ajuntament sinó que hem de tenir una visió també del que passa a l'entorn de 
l'Ajuntament. Com pot ser els salaris, preu de la llum, etc. En aquest sentit les famílies 
patiran una pèrdua de poder adquisitiu i l'Ajuntament tindrà una part insignificant de 
culpa. Què cal fer per atendre aquestes necessitats sense augmentar la pressió fiscal? 
Després en els pressupostos farem alguna proposta, però una manera és augmentar 
ingressos i l’altra és reduir despesa. Així doncs, la cultura del consistori ha de ser  
també la contenció de la despesa i això a vegada ens l’oblidem. Entenem que no 
cobrim el cost del servei de la taxa d’escombraries, ni el cobrirem a curt termini perquè 
anem afegint costos addicionals, com ja he dit a la meva intervenció anterior. 
 
Intervé la Sra. Suescun.  La nostra és voluntat és fer propostes constructives i malgrat 
que sabem les dificultats que hi ha i que no tenim la potestat com a consistori en 
alguns impostos, sí podem tenir la voluntat per fer coses. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. A les persones que ens escolten no ajuda a entendre la tarifació 
social quan estem parlant per exemple d’una aprovació de preus públics del teatre. 
Aquesta tarificació social es refereix amb exemples com les escoles bressol. 
Poquíssim municipis ha anat més enllà. En certa manera ja tenim un tarificació social, 
quan estem aplicant quatre trams de pagament de les escoles bressol a partir de la 
renda. En aquest moments és un tema molt complexa d’aplicar, però podem parlar-ne i 
tot és millorable 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 11 vots a favor (11 JxCAT), 7 vots en contra 
(5 ERC i 2 CUP) i 3 abstencions (3 PSC). 
 
 

7.1. - APROVACIÓ DE LES MODIFICACIONS DE L'ORDENANÇA DE PREUS 
PÚBLICS 2021 A REGIR EL PROPER EXERCICI 2022 

 
Núm. de referència : X2021050617     
Núm. expedient: IG112021000022 

 
Per a l’exercici 2022 l’Ordenança reguladora de Preus Públics, ha sofert els següents 
canvis. 
 

Aprovació / supressió de Preus 

1. S’aproven els nous preus “espai cràter 2022 que són els següents: 
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E – ESPAI CRÀTER 
 

E1. Preus espai cràter 2022 

 
1. Preus entrades sala permanent 

 

 
2. Preus activitats pròpies 

 

Escoles d’Olot 0 € per persona Amb educador de 
l’Espai Cràter 

Activitats per grups 
amb ús de materials 
bàsics 

80 € per grup i hora Amb educador de 
l’Espai Cràter 

Activitats per grups 
amb materials de 
certa complexitat 

90 € per grup i hora Amb educador de 
l’Espai Cràter 

Activitats per grups 
amb materials d’un 
sol ús  

125 € per grup  i hora Amb educador de 
l’Espai Cràter 

Suplement visita sala 
per escoles que 
reserven activitats 

1 € per persona  Amb o sense 
educador de l’Espai 
Cràter 

Visita guiada escoles 75 € per grup i hora Amb educador de 
l’Espai Cràter 

Visita guiada general 2,5 € per persona  Amb educador de 
l’Espai Cràter. Mínim 
15 persones. 

 
 
2. No es suprimeix cap dels preus existents 
 

General  7 € Preu per persona 

Reduïda general 5 € 
Titulars de carnet de família nombrosa; 
visitants de 5 a 14 anys; estudiants amb 
carnet acreditatiu 

Grups  5 € 
10 persones o més amb guia acreditat, 
propi o extern  

Entrada gratuïta  0 € 

Infants fins a 4 anys inclòs; guies turístics 
acreditats en exercici de la seva feina; 
membres de l'Associació de Museòlegs de 
Catalunya; membres ICOM o ICOMOS, 
professors i educadors en exercici de la 
seva feina. Persones amb certificat de 
discapacitat i el seu acompanyant en cas 
que necessiti de suport d’acompanyant.  
Veïns d’Olot durant les jornades de portes 
obertes.  
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Modificacions d’Ordenança. 

Amb caràcter general s’ha aplicat l’increment d’IPC de Catalunya (interanual d’agost) 

del 3,1%. Només es mantenen preus en comptades excepcions. 

Les modificacions de preus són les següents: 

A – CULTURA 
 

A1. Preus públics utilització Plaça de Braus 

 

- Actuacions sense ànim de lucre  Gratuït 

- Actuacions amb ànim de lucre Actuació 2.174,10 € 

 

A4. Preus públics museus 2022 

 

1. Entrada General 

 

- A un museu unitat 3,00 € 
- A dos museus unitat 4,00 € 
- A tres museus unitat 5,00 € 

 

2. Entrades especials 

 
 

- Jubilats  dpte. 50% 
- Estudiants, aturats i Carnet Jove  gratuïta 
- 1er. Diumenge de cada mes  gratuïta 

 

3. Tarifes per grups 

 
Visites didàctiques duració 1 hora. Ràtio 25 persones per guia 

 

Visita a un museu Preu entrada Preu guia 

- Estudiants 0,00 € 60,00 € 
- Jubilats 0,75 € x núm. persones 60,00 € 
- Adults 1,50 € x núm. persones 60,00 € 
- Tiquet museu 
(museus comarca) 

8,00 € 
 

 
 

Visita a dos 
museus 

Preu entrada 
Preu guia 

- Estudiants 0,00 € 100,00 € 
- Jubilats 1,00 € x núm. persones 100,00 € 
- Adults 2,00 € x núm. persones 100,00 € 

 
 

Visita a tres 
museus 

Preu entrada 
Preu guia 

- Estudiants 0,00 € 150,00 € 
- Jubilats 1,25 € x núm. persones 150,00 € 
- Adults 2,50 € x núm. persones 150,00 € 
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F – ALTRES ÀREES 
 
 

F1. Serveis de la brigada i lloguer de material 

 

Escenari modular m2/dia 17,35 € 
Remolc escenari gran amb tendal ( de 6x4 a 6x6 ) ut/dia 754,95 € 
Remolc escenari petit sense tendal ( 4x2 ) ut/dia 140,58 € 
Tanques ut/dia 1,72 € 
Cavallets 1'20 metres ut/dia 2,24 € 
Cavallets 0'80 metres ut/dia 1,72 € 
Cadires ut/dia 1,14 € 
Taules ut/dia 5,41 € 
Taules amb muntatge i transport ut/dia 15,21 € 
Hito desmuntable verd/blanc plàstic ut/dia 45,80 € 
Personal Brigada hora 32,54 € 
Caldrà afegir-hi, en el seu cas el cost de la franquícia 
de l´assegurança ut 348,45 € 

 

F2. Serveis de la brigada i lloguer de maquinària 

 

Camió gran hora 43,43 € 
Camió mitjà hora 38,01 € 
Camió petit hora 33,73 € 
Furgoneta hora 29,36 € 
Camió grua gran hora 48,94 € 
Camió grua petit hora 38,03 € 
Camió grua articulada amb cistella hora 26,08 € 
Tractor mitja canya hora 47,80 € 
Tractor remolc hora 47,80 € 
Tractor cuba hora 47,80 € 
Retro excavadora hora 42,38 € 
Plataforma elevadora amb cistella hora 26,08 € 
Rulo Lebrero hora 45,66 € 
Rulo Wacker hora 29,36 € 
Granota Lebrero hora 26,08 € 
Disc de tallar asfalt hora 26,08 € 
Màquina de pintar carreteres hora 32,54 € 
Màquina pressió hora 36,91 € 

 

F3. Servei de brigada i cost de material 

 

MIRALL  264,35 € 
SUPORT VERTICAL-PAL DE SENYAL ALUMINI 
(CAMERO)  102,43 € 
PAPERERA CIRCULAR GRIS  75,60 € 
PILONA HOSPITALET FLEXIBLE HC 214 fixe  66,16 € 
PILONA HOSPITALET FLEXIBLE HC 214 extraïble  166,32 € 
PILONA HOSPITATLET FIXE  36,67 € 
PILONA HOSPITALET EXTRAÏBLE  132,71 € 
PILONA FERRO LLUMÍ C/ BISBE LORENZANA  88,46 € 
PILONA FERRO BOLA RODONA CAPDEMUNT  63,00 € 
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("cerilla")  
SENYAL CIRCULAR ALUMINI   117,38 € 
SENYAL STOP ALUMINI  124,74 € 
SENYAL TRIANGULAR ALUMINI  98,27 € 
MATERIAL APORTACIÓ  17,70 € 
TRANSPORT FURGONETA   29,36 € 
MÀ D´OBRA   32,54 € 
PINTAT LÍNIA GROGA (PERSONAL I TRANSPORT 
INCLÒS) ml 17,29 €/ml 

 

F4. Utilització d’instal·lacions municipals. Saló de sessions/Sala Pere Gussinyé 

 

Casaments civils, quan un o els dos cònjuges    
estiguin empadronats a Olot o a algun altre  municipi de 
la comarca. 

 

- De dilluns a divendres, horari d’oficina gratuït 
- Dissabtes (10h–14h)    108,55 € 

 

Casaments civils, quan els dos cònjuges no estiguin 
empadronats a Olot o a algun altre  municipi de la 
comarca. 

 

- De dilluns a divendres, horari d’oficina  66,15 € 
- Dissabtes (10h–14h)    162,80 € 

 
No es celebraran casaments els dies establerts al calendari 2022 com a dies 
inhàbils. 

 

F5. Utilització d’instal·lacions municipals. Pavelló firal.  

 

Utilització  

- Departaments municipals      Gratuït 

- Altres organismes públics        Gratuït 

Utilització esportiva  

- Particulars/ Entitats esportives federades 
locals 

Preu/hora 1,25 €     

- Particulars / Entitats esportives federades no 
locals 

Preu/hora   16,80 € 

- Particulars / Entitats esportives no federades 
locals 

Preu/hora    16,80 € 

- Particulars / Entitats esportives no federades 
no locals 

 
Preu/hora 

 
33,50 € 

- Partits/competicions entitats esportives 
federades locals 

 Gratuït 

- Partits/competicions entitats esportives 
federades no locals 

Preu/hora 33,20 € 

Entitats sense ànim de lucre  

- Entitats locals (activitats gratuïtes) Preu/dia     111,80 € 

- Entitats no locals (activitats gratuïtes) Preu/dia     223,55 € 

- Entitats locals (activitat amb entrada 
pagament) 

Preu/dia   223,55 €  

- Entitats no locals (activitat amb entrada 
pagament) 

Preu/dia     559,00 €  

- Muntatge i desmuntatge entitats Preu/dia     33,50 €  
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Empreses i particulars  

- Empreses i particulars locals Preu/dia  447,20 € 

- Empreses i particulars no locals  Preu/dia  670,85 € 

- Muntatge i desmuntatge empreses i 
particulars (*) 

Preu/dia 111,80 € 

Altres  

- Dipòsit i lliurament de clau   0,00 € 

- Servei de calefacció Preu/hora  7,20 € 

- Personal suport consergeria, manteniment o 
neteja (*) 

Preu/hora  22,30 € 

 
 (*) El muntatge i desmuntatge, si s’escau, s’entén els dies abans i posteriors de la 
data sol·licitada per a l’activitat i les dues operacions conjuntes, com a màxim, poden 
durar 3 dies 
 

F6. Lliurament núm. de carrer 

 

- Lliurament núm. de carrer unitat 7,00 € 

 

F7. Arxiu Comarcal de la Garrotxa 

 

F7.1 Preus públics per a l’ús de les fotografies del 
Cercador d’Imatges 

  

 
 

Drets d’explotació econòmica derivats de la 
propietat intel·lectual 

  

 

Ús comercial de les fotografies  Preu unitat 

A4 300 dpi RGB/escala grisos  8,75 €  
Web 72 dpi RGB/escala grisos  6,50 € 
   

Ús no comercial de les fotografies  Preu unitat 

A4 300 dpi RGB/escala grisos  4,50 €  
Web 72 dpi RGB/escala grisos  3,00 € 
   

 

F7.2 Preus públics per a l’ús d’imatges en 
moviment 

  

 
 

Drets d’explotació econòmica derivats de la 
propietat intel·lectual  

  

 
 
 
 
 
 
 

 
 

F-Fiances preus altres àrees.  

Ús comercial de les imatges en moviment   

  1,00 €/ el minut  
   

Ús no comercial de les imatges en 
moviment 

  

  0,50 €/el minut  
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Es mantenen les mateixes de l’any 2021 i pels mateixos imports. 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar els nous preus “Espai cràter” a regir per al proper exercici 2022, que 
es detallen a l’expedient. 
 
Segon.- Aprovar les modificacions de l’Ordenança reguladora de preus públics 2021 a 

regir per el proper exercici 2022 que es detallen a l’expedient. 

Tercer.- Publicar els nous preus de l’Espai cràter esmentats i les modificacions de 

l’ordenança de preus públics al BOP d’acord al que disposa l’article 45-1a) de la Llei 

39/2015, d’ 1 d octubre, de Procediment Administratiu Comú de les Administracions 

Públiques LPACAP. 

Quart.- Facultar a la Junta de Govern Local l’aprovació, supressió o modificació de 

preus públics fent ús del que disposa l’article 47 del Text Refós de la Llei Reguladora 

de les Hisendes Locals  (RDL 2/2004, de 5 de març). 

ANNEX-1 

La integració dels antics organismes autònoms de l’Ajuntament, IMCO, IMELLO, 

IMEJO i Promoció econòmica de DINAMIG ha motivat la unificació de tots els preus al 

propi Ajuntament. La classificació general d’aquesta ordenança de preus públics de 

l’Ajuntament d’Olot segueix el criteri d’agrupació per àrees i queda tal com es detalla: 

 

A-CULTURA Darrera aprovació 

  
A1-Preu públic utilització Plaça de Braus 2022 28/10/2021 

A2-Preus públics programació arts escèniques i música 4t trimestre 2021 26/08/2021 

A3-Preus públics sismògraf 2021 25/03/2021 

A4-Preus públics  museus 2022 28/10/2021 

A5-Preus públics utilització sala actes hospici 05/11/2008 

A6-Preus públics utilització pati hospici 05/11/2008 

A7-Preus públics utilització sala actes casal marià 30/01/2004 

A8-Preus públics utilització instal·lacions teatre i serveis 13/0/2013-09/12/2015 

A9-Preus públics utilització espai torin 22/07/2014 
A10-Preus públics recursos educatius d' arts escèniques temporada 2021-
2022 30/09/2021 

A11-Preus públics edicions municipals Diverses  

  
B-EDUCACIÓ I JOVENTUT   

  
B1-Preus públics escola municipal d' expressió curs 2021-2022 20/05/2021 

B2-Preus públics escola de música curs 2021-2022 20/05/2021 

B3-Preus públics estiu riu curs 2021-2022 22/04/2021 

B4-Preus públics escoles bressol curs 2021-2022 22/04/2021 



 

Mod ACTS_DP06 

B5-Preus públics recursos educatius àrea educació i joventut curs 2021-
2022 26/08/2021 

  
C-ESPORTS I LLEURE   

  
C1-Preus públics àrea esports 2021 25/03/2021 

  
D-PROMOCIÓ ECONÒMICA   

  
D1-Preus públics fira 1 de maig-Fira de la Primavera 2021 09/03/2021 

       Preus públics fira Sant Lluc-Fira de la Tardor 2021 09/03/2021 

       Preus públics fira orígens 2021 09/03/2021 

       Preus públics fira del pessebre 2021 09/03/2021 

D2-Preus públics pista de gel 2020-2021 21/09/2021 

D3-Preus públics gestió espai Ca-nyera (coworking) 17/12/2020 

  
E-ESPAI CRATER.   

  
E1-Preus espai crater 2022. 28/10/2021 

  
F-ALTRES ÀREES   

  
F1-Serveis de la brigada i lloguer de material 28/10/2021 

F2-Serveis de la brigada i lloguer de maquinària 28/10/2021 

F3-Servei de brigada i cost de material 28/10/2021 
F4-Utilització d'instal·lacions municipals. Saló de sessions / Sala Pere 
Gussinyé 28/10/2021 

F5-Utilització d'instal·lacions municipals. Pavelló Firal 28/10/2021 

F6-Lliurament núm. de carrer 28/10/2021 

F7-Arxiu Comarcal de la Garrotxa 28/10/2021 

  
F - FIANCES PREUS PÚBLICS ALTRES ÀREES 17/12/2020 

 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens abstenim com a forma de protesta i no per confondre a la 
ciutadania. Sabem diferenciar perfectament els preus públics de les diferents àrees, 
amb el preus d’escoles bressols o d’altres. Com també on s’ha d’aplicar aquesta 
tarficació social. Abans d’acabar aquesta legislatura, volem treballar per aconseguir 
tant sols un documents de tarificació social fruit del consens perquè tot quedi molt més 
ben regulat. 
 
Intervé el Sr. Mir. Insistir en treballar i reflexionar en aquesta tarificació social per 
millorar els trams que ja tenim com en el cas d’escoles bressol. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Nosaltres entenem que l’Ajuntament d’Olot, sí té una tarificació 
social dels serveis públics com per exemple en la venda d’entrades del teatre, a 
escoles bressol, escola de música o estiu riu. És a dir, té trams per a la gent que 
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socialment no hi pot accedir. Però ho diferenciem de la tarificació progressiva.  En 
aquest cas, sí hem de treballar-hi perquè el cost del serveis públics sigui adequat 
segons la capacitat de renda de cada ciutadà. Estem disposat a parlar-ne quan l’equip 
de govern o cregui oportú. 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC) i 7 
abstencions (5 ERC i 2 CUP) 
 
 

8.1. - APROVACIÓ PRESSUPOST GENERAL DE LA CORPORACIÓ PER A 
L'EXERCICI 2022 

 
Núm. de referència : X2021052445     
Núm. expedient: CPG52021000016 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar el pressupost de l’Ajuntament d’Olot pel 2022, conjuntament amb els 
seus annexos i, en concret, les bases d’execució que han de regir la vida de l’esmentat 
Pressupost, segons el següent resum per capítols: 
 
 

DESPESES:    

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 13.912.388.42 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 15.286.170,25 

CAP. III  DESPESA FINANCERA 413.403.35 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.466.442.95 

CAP.V FONS DE CONTINGÈNCIA 50.000,00 

CAP. VI INVERSIONS 5.740.000,00 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 260.000,00 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.174.560,68 

   

 TOTAL 41.302.965,65 

 
 

INGRESSOS:   

   

CAP.I IMPOSTOS DIRECTES 15.883.645,00 

CAP.II IMPOSTOS INDIRECTES 550.150,00 

CAP. III  TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

9.045.059,61 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.534.788,93 

CAP.V INGRESSOS PATRIMONIALS 526.886,00 

CAP. VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 1.050.928.16 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 644.701.70 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.066.806,25 

   

 TOTAL 41.302.965,65 
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2n.) Aprovar el pressupost del Consorci DINAMIG pel 2022, segons el següent resum 
per capítols: 
 
 

DESPESES:    

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 62.937.69 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 159.175,00 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 42.000,00 

   

 TOTAL 264.112,69 

 

INGRESSOS:   

   

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 264.112,69 

   

 TOTAL 264.112,69 

 
 
3r.) Aprovar el pressupost de l’empresa municipal Gestora Urbanística Olotina,SA 
pel 2022, segons el següent resum per capítols: 
 
 

DESPESES:    

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 165.066,94 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 65.000,00 

CAP. III  DESPESA FINANCERA 10.798,57 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 68.380,07 

   

 TOTAL 309.245,58 

 
 

INGRESSOS:   

   

CAP. III  TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

136.657,10 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 149.794,00 

CAP. VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 22.794,48 

   

 TOTAL 309.245,58 

 
 
4rt.) Aprovar el Pressupost Consolidat de la Corporació pel 2022, segons el 
següent resum per capítols, deduïdes les transferències internes per un total de: 
 

DESPESES:    

   

CAP.I REMUNERACIONS AL PERSONAL 14.140.393,05 

CAP.II COMPRA DE BÉNS I SERVEIS 15.510.345,25 

CAP. III  DESPESA FINANCERA 424.201,92 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 3.256.273,68 

CAP.V FONS DE CONTINGÈNCIA 50.000,00 
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CAP. VI INVERSIONS 5.740.000,00 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 260.000,00 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 2.242.940,75 

   

 TOTAL 41.624.154,65 

 
 

INGRESSOS:   

   

CAP.I IMPOSTOS DIRECTES 15.883.645,00 

CAP.II IMPOSTOS INDIRECTES 550.150,00 

CAP. III  TAXES, PREUS PÚBLICS I ALTRES 
INGRESSOS 

9.181.716,71 

CAP. IV TRANSFERÈNCIES CORRENTS 10.696.526,35 

CAP.V INGRESSOS PATRIMONIALS 526.886,00 

CAP. VI ALIENACIONS D’INVERSIONS 1.050.928,16 

CAP. VII TRANSFERÈNCIES DE CAPITAL 644.701,70 

CAP. VIII VARIACIÓ D’ACTIUS FINANCERS 22.794,48 

CAP. IX VARIACIÓ DE PASSIUS FINANCERS 3.066.806,25 

   

 TOTAL 41.624,154,65 

 
 
 
5è.) Aprovar la plantilla de personal, que incorpora tots els llocs de treball reservats a 
funcionaris i a personal laboral.  
 
6è.) Exposar al públic l’aprovació del Pressupost General de la Corporació, les bases 
d’execució i la plantilla de personal mitjançant edicte al B.O.P. Pel que fa a les 
reclamacions s’estarà al que disposa l’article 170 del RD 2/2004, de 5 de març, del text 
refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals. Una vegada transcorreguts 15 dies 
hàbils, cas que no hi hagi reclamacions es considerarà definitivament aprovat i es 
procedirà a la publicació en el B.O.P. per capítols.  
 
7è.) Autoritzar a l’Alcalde la formalització d’un préstec per a finançar projectes 
d’inversió de l’exercici 2022 fins a un import de 3.066.806.25 euros. 
 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut 
 
Intervé la Sra. Torras. Es tracte d’un pressupost equilibrat pel que fa ingressos i 
despeses tal com disposa la normativa vigent. S'ha elaborat sota la perspectiva que 
l'activitat econòmica d'àmbit local continuï amb un comportament semblant al del 2021.  
Tot i que es mantenen les incerteses dels darrers anys. Per això, fa que el pressupost 
esdevingui només un punt de referència respecte a les accions i decisions que calgui 
prendre al llarg del 2022. De ben segur que aquest pressupost requerirà de diversos 
ajustaments en funció de quina sigui la situació en cada moment del temps. 
Pel que fa els ingressos, cal fer constar el caràcter de simple previsió sobretot pel que 
fa a la participació en impostos de l'Estat i les transferències d'altres administracions. 
Les expectatives d'increments dels lliuraments a compte del 2022 pel que fa a la PIE 
són positives però depenen de l'aprovació definitiva del pressupostos generals de 
l'Estat. La participació en impostos de l'Estat junt amb l'IBI són la principal font 
d'ingressos d'aquest ajuntament, amb un percentatge del 63%. Pel que fa a l'Impost 
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d'Activitat Econòmica,  proposem reajustar els índexs de situació de les diferents 
zones d'Olot a la realitat econòmica existent.  En relació a la taxa de recollida 
d'escombraries domèstiques i empresarials, apliquem un increment del 2,9 per sobre 
l'IPC per poder fer front als increments progressius i acumulats del cànon que aplica 
l'Agència de Residus de Catalunya. Pel que fa a la plusvàlua,  aquesta situació recent 
d'indefinició ens pot condicionar el pressupost del 2022.  El Tribunal Constitucional ha 
declarat inconstitucional la forma utilitzada per calcular l’impost que dona per fet que el 
valor dels terrenys sempre estan subjectes a increment. Per tant, judicialment el 
sistema de càlcul queda anul·lat i ara està en mans del Congrés trobar un nou sistema 
de càlcul més just, conforme la realitat actual que permeti als ajuntament poder 
continuar liquidant les plusvàlues de forma correcta. Es tracte d’una font important 
d’ingressos pels ajuntament i per tant fa pensar que és un tema que es resoldrà abans 
de finalitzar l’any. Per això, mantenim la partida de plusvàlues, però actualment no 
liquidarem cap plusvàlua i les deixarem en suspens, fins esperar com es resolt. Es 
manté la previsió de l'impost sobre construccions que també és un concepte molt difícil 
de determinar perquè depèn del volum d'obra i de promoció immobiliària. 
En l'apartat de despeses,  el capítol de despesa de personal es manté en línia de l’any 
2021, se situa en l’entorn del 39,41% de participació sobre els recursos ordinaris 
previstos per al 2022, amb un import de 13.912.388,44€. En aquí hem aplicat un 2% 
d’increment que preveu l'avantprojecte de Pressupostos Generals de l'Estat. Creix 
considerablement la despesa per costos energètics i de la neteja viària en un 
percentatge d’un 21%, finançada en la seva totalitat per fons propis. Incrementen la 
despesa en educació, serveis socials i reactivació econòmica. La situació actual és 
complicada encara moltes famílies encara necessiten un cop de mà per poder tirar 
endavant. La vulnerabilitat econòmica sempre ha estat una prioritat per aquest 
ajuntament i la situació actual encara és complicada i moltes famílies necessiten un 
cop de mà, per això continuem incrementant les ajudes d'urgència social. Es 
mantindran també les línies de subvenció a les entitats. Una vegada acordada la 
dissolució dels organismes autònoms per motius jurídics procedimentals i econòmics 
queden incorporats en el pressupost central de la corporació.  Això no ha alterat la 
dinàmica de funcionament. Les auditories realitzades els anys 2019 i 2020 a Dinàmig 
han posat de manifest la necessitat de reordenar la seva gestió pressupostària la qual 
cosa ja s'ha portat a terme en els escenaris pressupostaris. 
Es preveu que totes les activitats de la ciutat d'Olot estiguin en el pressupost central. 
També s’ha reordenat els temes de personal i la gestió administrativa ha quedat 
assumida a nivell intern per Dinàmig i no per part de l’Ajuntament. L'empresa municipal 
GUOSA segueix una tendència d'equilibri i continuïtat. En l’apartat d’endeutament ens 
mantenim per sota del 75% dels recursos ordinaris liquidats. El passiu financer viu 
previst per al 31 de desembre del 2022 es xifra a l'entorn dels 18 milions d'euros en 
préstecs pendents a llarg termini i 1,5 milions d’euros pel que fa a operacions a curt. 
Per tant, si els recursos ordinaris liquidats previstos a 31 de desembre del 2021 es 
preveuen en 33,5 milions d'euros, tenim un rati molt correcta de 58,21.  
La càrrega financera es troba xifrada en 2.587.000€ que sobre els recursos ordinaris 
liquidats representen un percentatge del 7,72%. Aquesta dada posa de manifest la 
bona capacitat de retorn que té l'Ajuntament. De cada 100€ de gestió corrent de 
l'Ajuntament se'n preveu destinar 7,72 per cobrir el cost del deute financer.  
En dades globals l’ajuntament presenta un pressupost de 41.302.965,65€, amb un 
pressupost d’inversions de 6 milions d’euros. El gruix més important d’inversions es 
finança amb préstec, per un import total de 3 milions d'euro i 1 milió d'euros amb 
contribucions especials de millores i quotes urbanístiques. Dintre les partides 
recurrents de cada any pel bon funcionament de la ciutat cal destacar que en habitatge 
es destina més d’un milió d’euros per la compra de sol en habitatge. 
Concretament per poder construir 87 pisos que seria la promoció pública de lloguer 
més important que s'ha fet mai en la ciutat. L’adjudicatària es faria càrrec de 
l’explotació durant 50 anys per poder recuperar el capital invertit. Així com també, de la 
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morositat en un percentatge estipulat. L’ajuntament seria l’encarregada d’establir els 
criteris d’adjudicació d’aquests habitatges. Passat 50 anys la propietat dels habitatges 
tornarien a ser de l’Ajuntament. Destinem a barris 2.300.000€, amb actuacions al nucli 
antic, Sant Miquel, Montolivet, a la plaça major, en renovació de paviments, actuacions 
en el clavegueram de Bonavista i Sant Roc, etc. En educació invertim 260.000€ en la 
construcció d'uns nous vestidors i altres espais de l'Institut Garrotxa, arribant així a la 
xifra del milió d’euros que l’equip de govern es va comprometre a invertir en els 
centres educatius. L’any 2022, amb una inversió de 146.000€ es farà el concurs 
d'idees i el projecte de la nova piscina coberta perquè el 2023 ja pugui ser una realitat. 
Destinem en bici carrils 238.000 en una primera fase d’actuació a la carretera de les 
tries. L’any 2023 es farà un segona fase de 129.000€,a l'avinguda de Girona. 
Actuacions totes elles subvencionades per fons europeus en benefici de la 
sostenibilitat i la millora del medi ambient, així també com de la seguretat que pugui 
suposar la reducció del trànsit de vehicles. Es preveu destinar una part del pressupost 
a la possible compra d'un local per ubicar la nova Oficina d'Atenció Ciutadana i la nova 
Oficina Local d'Habitatge. També es mereix un adequació la planta baixa de les 
dependències de la Policia Municipal i tenim un pressupost de 68.000€ per poder fer 
aquesta actuació. Aquest pressupost d'inversions contempla altres actuacions 
urbanístiques com ara la del Pla Parcial del Serrat i el polígon d'actuació del carrer 
França.  
Per acabar  només dir que és un pressupost optimista dins de la prudència, amb 
actuacions necessàries, demanades per la ciutadania i també per a tots vostès en 
temes com habitatge, barris o bicicarrils. Tot i els punts de vista diferents entre 
nosaltres no si sentiran incòmodes, ni molt menys exclosos. 
 
 
Intervé el Sr. Riera. Ens alegrem que s’hagi decidit fer una inversió important en un 
dels problemes més importants que tenim a la ciutat, com és l’habitatge. Tot i això, 
anem tard i no serà suficient. Perquè partint del precedent que vam fer a Sant Miquel 
va comportar que tot un col·lectius de persones més necessitades en quedessin 
excloses i en aquell cas es va haver d’acompanyar amb actuacions de caire més 
social per ajudar aquestes famílies. Per tant, des del nostre punt de vista caldran més 
pisos de protecció social perquè el percentatge d’habitatge públic que tenim a la ciutat 
continuarà sent lamentablement irrisori. En aquest sentit doncs hem de ser més 
valents. Cal també diversificar-ho pels diferents barris de la ciutat i no concentrar-ho tot 
en un mateix lloc. Tampoc creiem que el sistema públic-privat sigui el més òptim, 
perquè no resoldrà els problemes d’accés a l’habitatge per qüestions de racisme 
social. Per altra banda, no estem d’acord que la forma d’aconseguir els diners 
d’aquesta inversió provinguin de la venda d’un espai on s’hi ubicarà una gran 
superfície, ja que aquesta anirà en contra del petit comerç i per la recuperació del barri 
vell. Un altra punt, és que seguim tenint habitatges desocupats que són propietat de 
fons voltors, de grans banc, etc. En aquí no s’ha fet suficientment i és un tema que 
s’haurà de tirar endavant, no només per part nostra sinó d’àmbit estatal. Portem 
dècades descuidant aquest tema. En aquests moments de crisi l’única cosa que 
podem aconseguir és un compromís d’aquest consistori molt més ferm en qüestions 
d’habitatge. Per tant, entenem aquesta inversió en habitatge com un primer pas. Com 
també ens alegrem i creiem importantíssima la nova oficina d’habitatge i d’atenció a la 
ciutadania com a peça clau per revertir aquesta situació, sobretot  per reordenar una 
sèrie d’aspectes de la nostra ciutat. Per això caldrà dotar de recursos i personal un cop 
desenvolupada aquesta nova oficina. Per contra, estem comprant un local quan tenim 
espais municipals buits i en desús. Caldria treballar en un pla d’usos per aquells espais 
municipals que no tenen un i s’estan degradant. 
En quan a l’Espai Cràter, fer esment només que hi ha hagut una sèrie de despeses 
indirectes en arranjaments de carrers, aparcaments, etc. que han suposat una sèrie de 
costos més enllà de la compra del terreny. 
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En tema barris ens centrem en la plaça major que és la punta de l’iceberg de com ha 
anat creixent aquesta ciutat. En aquest cas s’hi fa una aposta sense tenir una proposta 
concreta, sense tenir un pla d’usos del barri vell, ni tampoc haver consensuat accions 
amb les persones que hi viuen i treballem. Cal un pla molt més integral en comerç, 
habitatge i convivència, entorn de la plaça major. 
Pel que fa mobilitat, la inversió de 238.000€ en Olot Pedala és un avanç. Però 
continuem sense tenir una aposta ferma i decidida per resoldre els problemes de 
mobilitat. Sobretot seguim amb la mancança d’un canvi profund pel que fa mobilitat 
interna, com és el cas de l’av. Sant Jordi. I això no es resoldrà amb una hipotètica 
variant.  Des de la CUP es va fer la proposta un reunió de la Comissió de TPO i s’està 
a punt d’acabar la concessió sense encara tenir cap estudi que ens permeti plantejar el 
transport dels ciutadans, el transport escolar, noves rutes urbanes o interurbanes per 
millor un servei que ja sabem que no funciona. S’hauria de reunir la Comissió del TPO 
perquè ara és el moment que podem incidir en aquests tema. 
En el pressupost apareixen conceptes importants com la despesa energètica. Vam 
plantejar entrar a l'Associació de Municipis per l'energia pública, simplement per un 
tema d’assessorament i buscar alternatives d'autosuficiència energètica. Se'ns va dir 
que no i ja ho tenim aquí. S'està apujant l'energia i no hi ha propostes per millorar en 
aquest aspecte. La transició energètica és un tema urgent. Una altra concepte 
important és el canvi climàtic. Seguim sense tenir un model implementat vigent des del 
segle XXI en relació a la recollida de residus. Cada vegada aportem més tones a 
l'abocador de Beuda, per tant això comporta un augment del cànon. És evident que 
s’està treballant amb un projecte que replanteja l’abocador, però ens falta més matèria 
per poder avançar en aquest sentit i no deixar-ho pel següent mandat. Altres petits 
temes que cal reordenar són les estructures fixes que ocupen espais públics, perquè 
creiem que hi ha un decalatge en els preus. Estem a favor de les inversions en 
clavegueram a Bonavista i Sant Roc, per tal de millorar la xarxa de clavegueram de la 
ciutat. Ens alegrem també de la inversió destinada als nous vestidors de l’IES 
Garrotxa. Estem pendents però de conèixer si seran respectuosos amb la diversitat 
LGTBI, perquè no volem trobar-nos llavors que han de ser novament remodelades per 
no estar actualitzades al context actual. Finalment per acabar, per nosaltres el 
pressupostos han de ser una base d’acord real, entenent totes les variables 
imputades. Han de ser transparents i que el ciutadà els pugui entendre, tot i la 
magnitud tant gran de diners. I també, tenir la capacitat d’analitzar el concepte de 
municipalització de determinats serveis que actualment són externalitzats. Però que 
haurien de ser dintre del pressupost per poder-los valorar i entendre millor. Estem 
parlant de neteja d’equipaments municipals, gestió de la zona blava i el transport 
públic. Pel que fa la plusvàlua és important perquè estem parlant de 1.580.000€ que si 
no es resolia podria fer-ho trontollar tot. 
 
Intervé el Sr. Mir. Destacar l’increment que es preveu per l’any 2022 de la PIE, donat 
que això serà una injecció econòmica important per les administracions locals. 
Malauradament,  per altra banda veiem un any més que la Generalitat continua 
estancada pel que fa a l’aportació al Fons de Cooperació Local. Seria necessari anar 
recuperant aquesta dotació que s’ha anat rebaixant els darrers any. És una bona 
noticia també que la liquidació negativa que es preveu per l’any 2020, l’estat la 
compensarà per fer front a totes aquelles despeses que els ajuntament van patir arrel 
de la Covid i que van haver d’afrontar sense rebre cap ajuda. Per tant, a través 
d’aquesta compensació es podrà recuperar una part d’aquesta despesa que els 
ajuntaments van haver d’afrontar. Del tema de les plusvàlues, ha estat encertat 
mantenir la previsió d'ingressos per al 2022, sobretot veient la última sentència ferma, 
on sembla clar que no serà en efectes retroactius. Coincideixo amb la Sr. Torras que 
és urgent que la llei aclareixi definitivament aquest càlcul de l’increment del valor dels 
terrenys de naturalesa urbana. La nostra voluntat és fer propostes en positiu i en 
aquest sentit, faríem una proposta de reducció de despesa ordinària en uns 500.000€. 
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Bé, per rebaixar taxes/impostos o bé, per rebaixar pressupost d’inversions. Reduirem 
un 10% totes les subvencions, excepte les esportives de base. És evident que les 
entitats estant fent una tasca important per la ciutat, però en un moment complicat 
potser hi ha entitats que poden passar amb una mica menys. També eliminaríem els 
60.000€ de la residència de les arts. És un projecte que va començar amb embranzida 
però no ha donat la rellevància que es preveia. Rebaixaríem en 17.000€ la partida 
d’insercions de mitjans de comunicació. Comparteixo amb el Sr. Riera que cal una 
reflexió a fons en quan al TPO i buscar un nou model. Trauríem els 19.000€ de ciutat 
del detalls perquè és un model que no ens agrada, perquè no ha funcionat i ha tret 
protagonisme a les associacions de veïns. També trauríem 28.000€ del processos de 
participatius. En general rebaixaríem l’apartat de Fires en uns 35.000€. També de la 
de Sismògraf, recepcions oficials i d’altres en petites quantitats que tenim detallades. 
Creiem que és necessari fer un esforç en contenció que ens permeti no augmentar la 
pressió fiscal any a any. O bé, per poder fer front aquelles inversions que fa molts anys 
que s'haurien d'haver plantejat, com clavegueram, barri vell o major incidència en 
asfaltat de carrers. 
Pel que fa el tema d’inversions, retiraríem la compra del local per l’OAC i Habitatge. Sí 
és cert que cal millorar els espais i donar una bona atenció al ciutadà, però encara 
tenim marge de millora en l’espai que tenim. Per tant, no veiem necessària aquesta 
inversió de 600.000€. Tampoc veiem necessària, ni prioritària la reforma de la plaça 
major. Ajudaria a dignificar la zona però actualment hi ha altres prioritats més 
importants. Pel que fa la compra de sol per habitatge reduiríem la dotació en 400.000€. 
Valorem l’esforç que s’ha fet, però es fa en un model que no ens agrada. Per tant, 
aquesta part que reduïm un destinaríem a una altra manera de treballar en el tema 
d’habitatge. En la nostra filosofia d’inversions seria necessari un nou local per la 
brigada. També redactaríem un projecte per l’adequació dels accessos a la planta de 
compostatge, un de reforma de l’avinguda Santa Coloma, un per la reforma de la 
planta baixa de l’edifici de la FES, per la construcció del carrer Sant Miquel fins el 
supermercat Consum i un per l’adequació de la via verda a les Feixes. Així com també 
un estudi tècnic per solucionar el problema de la plaça del mig i un altra per la Torre 
Castanys. Ampliaríem la partida de millora de carrers i voreres, treballar amb la doble 
xarxa de clavegueram i fer més actuacions a l’avinguda Sant Jordi. Cal revisar el pla 
d’usos dels serveis municipals i comarcals a Can Jombi. Calen partides que 
garanteixin les lleres dels rius i programes de millores per a horts municipals. Nosaltres 
en aquí implementaríem una nova zona a Sant Miquel. En tema d’accessibilitat 
proposaríem aparcaments gratuïts propers en el seu entorn, adequant solars públics o 
privats. Per altra banda la nostra proposta d’habitatge seria comprar edificis per 
rehabilitar en el barri vell, en una doble visió. Tan per tenir habitatge públic a la ciutat 
per aquelles persones que més ho necessiten, com per reformar el barri vell que 
tenim. 
En definitiva, el nostre model de pressupost està molt allunyat del que vostès ens 
presenten i per tant votarem en contra. 
 
 
Intervé la Sra. Suescun. Ens agradaria que ens aclarissin una seria de partides de 
despesa i partides d’ingressos. En primer cas seria en relació a la taxa de recollida de 
deixalles domèstiques i empresarials. Ens poden aclarir l’increment del saldo, d'un 
8,54% deixalles domèstiques i un 5,29% empresarial, d’acord amb les ordenances? El 
concepte d’augment vegetatiu usat en els informes, es té en compte la població no 
migrada a l'hora de fer els càlculs per a la taxa? Pel que fa la taxa de cementiri i 
animals de companyia, l’increment de saldo no ens lliga amb l’increment del l’IPC per 
l’any 2022. Ens ho poden aclarir? 
Pel que fa la previsió 1.300 milions d’euros amb aportacions dels impostos de l’Estat 
no depèn de nosaltres sinó de l’aprovació de pressupostos de l’estat. És probable 
doncs que no hi podem  comptar i caldrà fer més reajustaments. 
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Per la nostra part, volem posar de relleu l’increment de les despeses en la taxa de 
recollida de deixalles. És un problema que cal posar-hi cura. Fins l’any 2024 no hi ha la 
previsió de fer-hi un inversió, per tant fins llavors l’Ajuntament haurà d’assumir uns 
costos que aniran a l’alça els darrers anys. Ens haurem de plantejar doncs, com 
suplim aquests costos. En l’apartat de despeses, com queda el Social LAB, per què no 
hi ha prevista cap aportació en el pressupost? Tampoc hi ha prevista cap aportació pel 
projecte Aula Alfabetització de l’IMEJO? La puja de 200.000€ en el pressupost es deu 
a que es torna a fer altra vegada la Fira Orígens? A què es deu l’increment 
pressupostari de l’IMELLO? Ens poden també parlar del projecte Big Pulse, amb un 
cost de 30.000€? 
En quan al projecte d’inversions, estem a favor de l’habitatge públic. També 
apostaríem per una diversificació en quan a l'habitatge social. El fet que els pisos 
social estiguin gestionats per una part pública i una part privada no ens a sembla 
malament, sempre i quan estigui controlat. Per exemple, per garantir el preu dels 
lloguer. Per altra banda, la nostra prioritat en aquesta venda de patrimoni seria que 
una part anés en habitatge al nucli antic, no únicament en aquest immoble de lloguer. 
Pel que fa el projecte Olot pedala no en tenim informació suficient, però sí creiem que 
la inversió és insuficient donada la necessitat energètica i de mobilitat que hem 
d’afrontar. De la proposta de la piscina seria interessant saber on han decidit ubicar-la 
finalment i en quines condicions. De la proposta d’inversió a la plaça major no en tenim 
el detall, però creiem que la millor proposta que podem fer, és fer polítiques d'inversió 
per tal de poder reclamar i fer veure a  la gent que viure al nucli antic és una opció de 
vida atractiva. Per tant, valdria la pena invertir aquest  525.000€ en habitatge.       
Celebrem l'emplaçament de l'OAC i creiem que és del tot necessari perquè es pugui 
treballar d’una manera digna. A més, és convenient que estigui ubicat a prop del 
mateix consistori. En quan a l’avinguda Sant Jordi creiem que és del tot necessari 
donar una resposta urgent als veïns per la problemàtica que estant vivint. És cert que 
els pressupostos que presenten són conservadors  per la situació que estem vivint, 
però a la vegada no vol dir que hagin de ser continuistes. 
Hi trobem a faltar una planificació més a mig i llarg termini perquè la situació que ens 
ve no és bona, però tampoc no podem quedar encallats en la situació de continuisme i 
solucionar només els problemes del dia a dia que té la ciutat. En aquest sentit, potser 
caldria una aposta amb una mirada més llarga en habitatge, gestió mediambiental i 
mobilitat. 
 
Intervé la Sra. Torras. Sabem que amb la inversió que fem d’habitatge no resoldrem el 
problema, però si és cert que fins el moment és la inversió en habitatge més important 
que s’ha fet a la ciutat. Sobre el sistema utilitzat per finançar aquesta inversió, no seria 
possible fer aquesta operació únicament demanat crèdit perquè l’Ajuntament no 
quedaria en una bona situació econòmica. En quan els costos indirectes de l’Espai 
Cràter, aquests han ajudat a millorar l’entorn i això també ens ha de satisfer. En quan 
als carrils bicis a la ciutat, hem anat a la velocitat que s’ha pogut. En quan rebaixar 
500.000€ en pressupost d’ordinari per passar-lo a inversions per atendre les ajudes 
socials, dir que no podem atendre ajudes socials amb inversions. Quan parlen de 
rebaixar un 10% les inversions d’entitats, recordin que ja les vam baixar un 5% i és un 
teixit que s’ha de cuidar molt, perquè ens donen un retorn per la ciutat molt important. 
En quan la taxa d’escombraries, l’increment vegetatiu no cobreix l’increment de costos. 
Per això diem que pel fet no cobrir-ho amb aquest increment vegetatiu s'ha de 
repercutir amb la taxa dels usuaris de tota la ciutat. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En quan la renovació dels barris, actualment estem pagant una 
mala planificació en el creixement de la ciutat que es va fer dels anys 1950 i 1970, on 
la ciutat es va desordenar. Tenim una ciutat mancada d’unes infraestructures que 
s’han de renovar. Des de canvi de voreres, canviar instal·lacions, cablejats, 
enllumenats, clavegueram, supressió barreres arquitectòniques, jardins, etc. En 
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general obres poc vistoses i poc agraïdes perquè molestarem als veïns però 
necessàries per renovar i adaptar la ciutat. Així doncs, comencem a afrontar aquesta 
renovació dels barris de la ciutat amb la inversió al barri de Montolivet. L’ajuntament 
farà una aportació del 30% de la despesa i els veïns hi aportaran un 70%.  És una 
fórmula que podem aplicar a altres barris de la ciutat que ho necessitin com és el cas 
de les Planotes, Pisos Garrotxa, etc. La renovació dels barris és una inversió 
estratègica de la ciutat, com també ho serà la millor atenció a la ciutadania. En aquí, 
celebro que tant el grup d'ERC com el grup de la CUP, vegin l'oportunitat que tenim en 
un local proper a l'Ajuntament de fer una millora important en com atenem a la gent. A 
més es tracte d’un local molt ben condicionat que un cop adquirit el podrem posar en 
funcionament de forma ràpida. La proposta de Can Jombi no és una mala idea però 
requereix d’una inversió enorme. En quan a la inversió de la plaça major és una 
actuació que sorgeix a partir de la redacció del PIAM. Primer va ser la plaça 
Campdenmàs, s’està a punt de completar la reforma de la plaça del Carme, també la 
plaça del Conill i ara toca la plaça Major. S’ha dignificar i fer-hi una actuació important. 
El tema de l’habitatge és una altra gran necessitat de la ciutat. També m’agradaria 
repartir-ho i actuar al nucli antic, així com altres zones de la ciutat. Però no tenim els 
diners per fer aquestes operacions. Normalment tenim 1.900.000€ que és la capacitat 
que tenim per retornar préstec per després destinar-la a inversions. En aquí hem de 
restar-hi totes les despeses de conservació d’edificis culturals, educatius, etc. Per tant, 
ens queda poca cosa per fer aquest tipus d’inversions. Aquesta operació d’habitatge 
és molt complexa. La farem juntament amb l'Incasòl que aporten una part molt 
important del sòl i la resta l’aportarà l’Ajuntament. A partir del lloguer recuperarem la 
inversió i serem nosaltres que fixarem el preu, com també els famílies que podran tenir 
accés en aquest tipus d’habitatge.Hi haurà moltes inversions que seran importants a la 
ciutat i que no apareixen en el pressupost, però que fa temps que hi estem treballant, 
els hi faig l’oferiment per poder-hi participar. Per exemple és el cas de nova oficina de 
treball a la zona de les Mates, el nou CAP de Sant Miquel, el projecte constructiu de la 
variant, fer una nova fase de la residència de l’antic  l’hospital Sant Jaume, l’escola de 
noves oportunitats, etc. La ubicació de la piscina municipal, la vaig desvetllar al balanç 
de mandat que vaig fer a la sala Torín el mes maig. Serà al costat de la piscina 
descoberta i m’ofereixo altra vegada explicar-ne els detalls. Altres inversions que s’han 
anomenat en les seves intervencions, en algunes hi estem treballant com és el cas del 
pont de Zamenhof que estem intentant que vagin a càrrec de la Generalitat. La Torre 
Castanys estem en converses amb el Parc Natural. La construcció del carrer Sant 
Miquel fins el Consum el treball que s’està fent amb el PIAM Sant Miquel va en 
aquesta direcció. En definitiva estem a prop, no crec que els hi desagradi aquest 
pressupost, però entenc que evidentment, farien un pressupost diferent al nostre. 
Perquè entre d’altres coses entre nosaltres 11 mateixos de JxCAT, també canviaríem 
coses. 
 
 
Intervé el Sr. Riera. Bàsicament pel que fa conceptes i carpetes i estem d’acord. Però 
en canvi no hi estem amb les maneres o el model de gestió. Totalment d’acord amb el 
tema de la reordenació de la ciutat. Ha crescut d’una forma abrupta d’una mala 
planificació i per tant tenim aquesta necessitat de renovació de barris. La plaça major 
no és que no sigui una necessitat, sinó que aquesta participació sigui el màxim àmplia 
possible i que vaig més enllà de les associacions i del PIAM. Perquè llavors tindrà més 
capacitat de catalitzador i vertebrador d'un barri. El tema d’habitatge seria just per part 
nostra donar un especial incís en l'ampliació d'aquesta oficina d'habitatge. No només, 
en l’espai físic sinó també amb recursos econòmics i recursos tècnics. Perquè creiem 
que l’oficina d’habitatge és la llavor per ajudar avançar molt més en temes 
d’habitatges. L’Ajuntament té la capacitat d’inversió que té, per tant ens hem de 
plantejar diversitat d’opcions o capacitat de gestió molt més diversificada per poder 
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resoldre el tema d’habitatge. I en aquí l’oficina d’habitatge és l’element indispensable 
d'acció en aquest tema. 
 
Intervé el Sr. Mir. És evident que 1.000.000€ no es pot fer en un any, sinó destinar-hi 
una part i anar fer de mica en mica, a còpia d’anys. El tema d’entitats evidentment a 
ningú agrada abaixar les aportacions a les entitats. Però potser no s’ha de fer a totes 
les entitats, s’hauria de valorar el cost-benefici per la ciutat. En temes com el barri de 
Sant Miquel, piscina, bicicarrils hi estem d’acord. En el cas de l’Oficina d’Atenció al 
Ciutadà també, però en aquest cas creiem que no cal comprar un local quan ja tenim 
molts edificis que són municipals. O inclús, amb una  reestructuració de tota la planta 
baixa per realitzar l'atenció al ciutadà es podria aconseguir millorar l’atenció sense 
necessitat d'haver de sortir de la casa gran. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. És evident que tenim tres emergències importants: la social, 
l’econòmica i la climàtica. Els pressupostos municipal s’han de planificar en base els 
objectius de desenvolupament sostenible, i aquests objectius han de ser la base de la 
transformació dels municipis. Posaré un exemple de com es poden invertir uns diners 
en el pressupost per transformar la vida de les persones. Vostès pressuposten 
500.000€ per reformar la plaça major.  
Evidentment amb aquesta reforma hi haurà un canvi estètic i de funcionalitat. Però, 
com podríem utilitzar aquests 500.000€ per transformar realment la vida de les 
persones? Per posar un exemple els podríem invertir aquest diners en fotovoltaica. 
Com que actualment hi ha moltes ajudes tant a l’IDAE coma l’ICAEN per fotovoltaica, 
aquest 500.000€ d’inversió es transformen en 2.500.000€. Perquè actualment hi ha 
subvencions en projectes de fotovoltaiques entre un 75%-80%. Amb aquests diners 
som capaços de muntar plaques fotovoltaiques per una energia d’una potència 
energètica d'uns 2,5 megawatts aproximadament. I això ho tenim calculat que 
abarateix la factura de la llum entre un 50% i 60%  a 1.250 famílies. Això és 
transformar una ciutat. Només tenim mig milió d'euros i és prioritari una transformació 
en el Barri Vell. Això respon a una emergència social perquè evidentment hi hauria 
moltes famílies beneficiades. Respon també a una emergència econòmica perquè  
invertim uns diners en bé de les persones i transformant la vida de les persones. I 
evidentment, la rebaixa d'emissions és brutal. Per tant, també atenem l’emergència 
climàtica. Poso aquest exemple a tall de model, però podríem anar agafant el 
pressupost i mirant els objectius de desenvolupament sostenible amb d’altres temes 
com feminisme, treball, etc. Pe fer veure que si fóssim capaços de planificar aquesta 
ciutat de cars a planificar l’habitatge, la mobilitat de la ciutat, el transport col·lectiu, 
equipaments públics, etc. En aquest sentit ens falta una planificació a mitjà i llarg 
termini. La gestió del dia a dia és complicada, però segurament hi hauria molts punts 
en aquest pressupost que els hi podríem fer una regirada conjunta i enfocar en funció 
d'uns objectius de desenvolupament sostenible que atenen a l'emergència social, 
econòmica i climàtica. I d'aquí al 2030 o 2040 hauríem transformant la ciutat en una 
ciutat absolutament habitable per a la gent que hi viu. I una  ciutat marc i referent dintre 
de Catalunya.Veient el que fan altres ciutat, sinó fem això ens anirem quedant amb 
una ciutat que no estarem a punt per als reptes del segle que ja estem. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Això requereix temps i no només un esquetx de tres minuts en el 
ple.Dediquem moltes hores a pensar amb la ciutat, però no és tant senzill com agafar 
els objectius de desenvolupament sostenible i esperar que en 20, 30 anys tenir una 
ciutat meravellosa. En els casos concrets que heu demanat, Big Pulse és un programa 
europeu que hem demanant de cultura entorn de les arts escèniques. L’aula 
d’alfabetització no està contemplat en aquest nom, perquè no hem pogut aportar 
aquests recursos tancant el pressupost i hem prioritzat una aportació de recursos en el 
Pla Educatiu d'Entorn. Estem pendents de veure com s'acaba de formalitzar el projecte 
de l'Escola de Noves Oportunitats. Sabem que ens tocarà col·laborar-hi d’alguna 
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manera per fer possible que determinats projectes prosperin. Pel que fa habitatge, tot i 
que no ho hem inclòs en el pressupost estem molt esperançats amb la convocatòria de 
Next Generation i hem de veure amb què es concreten finalment.  
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 11 vots a favor (11 JxCAT) i 10 vots en contra 
(5 ERC, 3 PSC i 2 CUP). 
 

 
9.1. - APROVAR PLA ESTRATÈGIC DE SUBVENCIONS ANY 2022 

 
Núm. de referència : X2021052480     
Núm. expedient: CPG12021000035 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Revisat el Pla Estratègic de subvencions de l’Ajuntament d’Olot i contrastat amb 
l’informe de control financer de les subvencions gestionades per la Corporació l’any 
2020. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, porosa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Revisar i modificar el Pla estratègic de subvencions per a l’any 2022 segons 
documentació annexa. 
 
Segon.- Fer extensives les esmentades modificacions a les àrees i gestors 
responsables de les subvencions. 
 
Tercer.- Publicar l’esmentat Pla estratègic de subvencions amb les seves 
modificacions en al BOP tal com disposa la normativa vigent. 
 
Quart.- Publicitat aquesta modificació en el portal de transparència de la web 
municipal. 
 
 
Presenta la proposta la  Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Demanem la màxima transparència alhora de justificar convenis 
d’entitats i col·lectius. S’ha millorat amb els indicadors i s’ha treballat en el tema. Sí, és 
cert que en determinades activitats costa trobar indicadors que siguin adients. Cal 
continuar treballant per tenir unes bones eines de seguiment per a posteriori fer una 
bona avaluació. 
 
Intervé el Sr. Guix. Hi votarem en contra, per dues qüestions. Com hem dit abans 
abaixaríem  un 10%  les subvencions a les entitats excepte les entitats esportives. 
L’altre qüestió és el tema dels indicadors, en el que no veiem clar l’article 16: “els 
gestors de les àrees que iniciïn els tràmits per a l'atorgament de la subvenció seran els 
responsables de proposar els indicadors de control i compliment d'objectius de les 
subvencions atorgades. Tot això per donar compliment al que disposa l'article 8 de la 
llei».  
Pensem que hauria de ser una cosa més global i poder-hi participar els regidors per 
pensar quins són els indicadors que s'haurien de seguir en aquestes subvencions. 
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Intervé el Sr. Quintana. Ho valorem positivament pel fet que s’hagi fet una auditoria 
sobre el seu funcionament. De totes maneres ens abstindrem per acabar de fer-ne un 
anàlisis més acurat i fer-ne una millor aportació en el proper ple. 
 

 

Sotmesa la proposta  a votació s’aprova 11 vots a favor (11 JxCAT), 3 vots en contra 
(3 PSC) i 7 abstencions (5 ERC i 2 CUP). 
 
 

10.1. - APROVAR EL PLA ANUAL DE CONTRACTACIÓ DE L’AJUNTAMENT 
D’OLOT 

 
Núm. de referència : X2021052463     
Núm. expedient: SC992021000019 

 
Antecedents 
 
El Pla Anual de contractació és un instrument del que s’ha de dotar l’Ajuntament per 
planificar la contractació durant un exercici pressupostari, amb una triple finalitat: 

a)  Planificar adequadament la contractació de l’ajuntament  pel fet de tenir una 
eina centralitzadora i per estar a l’aguait del venciment dels contractes per fer 
els avisos oportuns a les àrees 

b) Detectar i millorar les deficiències que puguin tenir els contractes 
c) Facilitar als possibles licitadors la programació dels diferents contractes 

 
De conformitat amb l’article 3 i 28.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de contractes 
del sector públic disposa que: 
 
“les entitats del sector públic programaran l’activitat de contractació pública, que 
desenvoluparan en un exercici pressupostari o períodes plurianuals i donaran  a 
conèixer el seu pla de contractació anticipadament i mitjançant un anunci d’informació 
prèvia prevista en l’article 134 que al menys reculli els contractes subjectes a regulació 
harmonitzada” 
 
També l’article 6è en relació amb els articles 8.1.f) 12.1 i 13.1.c) de la Llei 19/2014 de 
29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, que 
regula la informació relativa a la planificació de la contractació pública. 
 
El pla anual de contractació s’ha elaborat amb la informació facilitada per les diferents 
àrees de l’Ajuntament, que han detallat quines obres, serveis i subministres tenen 
programat desenvolupar al llarg de l’exercici 2022 i en períodes plurianuals 
successius. 
 
Per l’efectivitat d’aquest Pla anual es convenient l’aprovació anual paral·lela a 
l’aprovació del Pressupost, per tant en exercicis posteriors es tramitarà i aprovarà 
conjuntament. 
 
Vist l’expedient administratiu núm. SC992021000019  i antecedents corresponents, el 
President de la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla Anual de Contractació de l’Ajuntament d’Olot per l’any 2022 i/o 
períodes plurianuals successius segons detall annexionat per àrees. 
 
Segon.- Publicar el Pla anual de contractació en el perfil del contractant i al portal de 
transparència de l’Ajuntament. 
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Tercer.- Comunicar aquest acord als caps d’àrea com a responsables dels diferents 
contractes que s’hi recullen. 
 
 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 

11.1.- PRECS I PREGUNTES 
 
 
RESPOSTA PROPOSTA PISCINA 
Intervé el Sr. Quintana. Els vam fer arribar formalment una proposta d’altres 
possibilitats d’ubicacions de la piscina municipal coberta i no ens han contestat 
oficialment. Caldria cuidar aquestes formalitats. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Recordo aquesta proposta que ens varen enviar i que es 
posicionaven d’una manera clara sobre una consulta que havia fet el Sr. Güell. És cert, 
no els vam respondre com s’hauria d’haver fet. 
 
 
 
 
 
 
 
i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el 
president aixeca la sessió a tres quarts i cinc minuts de deu del vespre i per constància 
del que s’hi ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva 
signatura 
 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE 

LA SECRETÀRIA 

 


