ACTA NÚM.12
EL DIA 18 DE NOVEMBRE DE 2021.
1A CONVOCATÒRIA
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 18 de novembre 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. - DESPATX OFICIAL
El Sr. Alcalde inicia el ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest mes de nombre. Dona la
benvinguda a les regidores i regidors a una sessió que recupera la presencialitat tal
com ja es va poder fer al mes d’octubre. Subratlla la importància d’anar avançant cap a
la normalitat, però sense abaixar la guàrdia donat que els casos de COVID han tornat
a augmentar. En aquests moments hi ha 3 pacients ingressats amb COVID a l’Hospital
i 3 professionals positius. Aquestes dades, junt amb el comportament que veiem que la
COVID està tenint a altres llocs, ens obliga a prendre totes les precaucions possibles
per no fer marxa enrere.
En l’apartat de felicitacions, el Sr. Alcalde proposa fer arribar la felicitació del Ple a
l’Institut Montsacopa. Divendres passat vàrem poder assistir a l’estrena del
documental dels 50 anys del centre. Va ser l’any passat quan hauríem hagut de
celebrar aquest aniversari que malauradament la COVID no ho va permetre. Per això,
insta a fer arribar un reconeixement del Ple a la direcció de l’Institut per aquests 50
anys i que faci extensiu a totes les persones que en formen part (professorat, alumnat,
AFA...) i a totes les que n’han format part en aquest temps.
Encara en l’àmbit educatiu, l’Alcalde recorda que el 30 de Novembre és el Dia de les
Ciutats Educadores. El lema escollit aquest any és "la Ciutat Educadora no deixa
ningú enrere". Amb aquest objectiu i com a Ciutat Educadora que som, ens sumarem
al manifest que s’ha preparat per aquest dia, convençuts del potencial transformador
de l'Educació.
Coincidint amb Lluèrnia que aquests dies té instal·lacions a diferents punts de la
ciutat, el Sr. Alcalde insta a fer arribar una felicitació als seus organitzadors. Per tirar
endavant la desena edició d’aquest esdeveniment de ciutat amb una gran projecció i
que ha adaptat el seu format a la nova realitat sorgida amb la COVID.
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El Sr, Alcalde posa de relleu el doble reconeixement que ha rebut l’APP Garrotxa
Approp. Ha estat reconeguda amb el Premi Nacional de Comerç (amb el Premi a la
Gestió Pública en l’àmbit del sector comercial) que atorga anualment la Generalitat de
Catalunya. També ha recollit el Premi E-TECH de millor iniciativa en l’administració
local que entrega l’Associació d’Empreses de Noves Tecnologies de Girona
(AENTEG). L’Alcalde assegura que és una satisfacció poder recollir un premi per una
iniciativa que va néixer arran la crisi generada pels efectes de la COVID-19 i com a
resultat de l’acord entre associacions empresarials i l’administració pública per
fomentar el consum local.
D’altra banda, el Sr. Alcalde l’agraïment de la ciutat a la família que va instar
l’Ajuntament perquè habilités un espai per al dol perinatal al cementiri d’Olot. Un
agraïment que també vol fer extensiu a les filles de l’escultora Anna Manel.la que van
cedir a la ciutat la figura que presideix aquest nou espai del cementiri que es va
inaugurar per Tots Sants.
A continuació, el Sr. Alcalde trasllada el condol als familiars del Sr. Ricard Creus, que
va morir la setmana passada. L’any 2015, l’artista i escriptor va rebre el reconeixement
de la ciutat per una trajectòria artística iniciada amb la pintura i que, amb els anys, s’ha
endinsant en la literatura, i a altres gèneres literaris. L’escriptor D. Sam Abrams va ser
l’encarregat de glossar l’obra i la figura de Ricard Creus del qual va dir “forma part de
la generació invisible, que hem de reivindicar per la seva gran capacitat artística, però
també per la seva extrema senzillesa, sentit de responsabilitat i compromís”.
En el Ple, el Sr. Alcalde també expressa el condol en nom propi i de la Corporació per
la mort del Sr. Josep Devesa. Jugador i membre de la Junta del Club Volei Olot, en
Xerbe va estar vinculat a molts àmbits de la ciutat en els quals ha estat molt apreciat.
El Sr. Alcalde proposa fer arribar el condol del Ple a la Sra. Cristina Vilanova,
actualment vivia a Girona, que va ser víctima d’un accident de trànsit mentre anava
amb bicicleta. El Sr. Alcalde lamenta els fets ocorreguts i informa que farà arribar una
carta als seus familiars.
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 28 d’octubre:
- de particulars: 6
- d’entitats: 6
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
28 d’octubre:
- Dijous 4 de novembre va mantenir una reunió amb el director dels Serveis
Territorials a Girona del Departament de Cultura de la Generalitat, el Sr. Josep
Calatayud. A més de la trobada a l’Ajuntament amb els tècnics de l’Àrea de
Cultura, també van visitar diferents equipaments culturals de la ciutat.
- Divendres 12 de novembre va mantenir una reunió amb l’Alcaldessa de Vic, la
Sra. Anna Erra.
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A continuació, dona compte dels ACTES i REUNIONS a les quals ha assistit durant el
mateix període:
-

Divendres 29 d’octubre va participar de la roda de premsa d’inauguració de
l’exposició del Centenari de la Unió Esportiva Olot. A continuació va prendre
part del Consell Directiu de Transversal que es va fer de manera telemàtica. Al
migdia es va desplaçar al SIGMA per participar a la Junta General de Consorci.
Al vespre va fer entrega dels Premis 100% emprenedors, en un acte que va
tenir lloc al Torin.

-

Dissabte 30 d’octubre va inaugurar l’exposició que es pot veure a la Sala
Oberta del Museu del Centenari de la UEO. A la tarda va fer entrega als
hermanos Luque de les Ales de la Cultura, al Teatre Principal.

-

Diumenge 31 d’octubre va assistir al partit de la UE Olot contra l’Ascó. A
continuació es va traslladar al Torin al concert de Didier Laloy i Adrien
Tyberghein.

-

Dilluns 1 de novembre, i durant l’acte de record a les olotines i olotins difunts,
va inaugurar l'espai per al dol perinatal al cementiri.

-

Dimarts 2 de novembre, i continuant amb les trobades als barris, va visitar Les
Tries. A la trobada el va acompanyar el regidor de barri, Jordi Güell, la regidora
de participació Imma Muñoz i el regidor de Serveis Urbans, Aniol Sellabona.

- Divendres 5 de novembre va rebre la visita del nou Director Territorial
d’AGBAR, el Sr. Quim Vicens. Seguidament es va desplaçar al taller de
l’artista Rosa Serra, que celebra 50 anys dedicada a l’escultura. A continuació
va visitar l’estudi del pintor Enric Colldecarrera. Al vespre al Torín va participar
de la trobava d’entitats organitzada pel Consorci d’Acció Social de la Garrotxa.
Posteriorment va assistir a la representació de l’obra “Canto Jo i la Muntanya
Balla”, al Teatre Principal.
-

Dissabte 6 de novembre, acompanyat del regidor, Jordi Güell, va assistir a
l’estrena del documental “Cisquet i el seu germà” als Cines Olot.
Diumenge 7 de novembre es va traslladar a la Pista d’Atletisme on es va dur a
terme una trobada solidària per l’educació d’infants i joves en risc d’exclusió
organitzada per l’Escola Pia. La regidora d’Educació, Sra. Mariona Camps, i el
regidor d’Esports, Sr. Aniol Sellabona, també van participar de la matinal.
Seguidament va assistir a l’acte de record en memòria de Josep Devesa
(Xerbe) al pavelló d’esports.
Al vespre, acompanyat de les regidores d’Educació i Acció Social, Mariona
Camps i Imma Muñoz, va assistir al Concert solidari en favor de Càritas
Garrotxa en un acte que es va dur a terme a la Sala Torin.

- Dimarts 8 de novembre va participar de la roda de premsa de presentació del
Festival El Petit Format realitzada al Museu dels Sants.
- Divendres 12 de novembre, acompanyat de diferents regidors de l’Ajuntament,
va assistir a l’estrena del documental dels 50 anys de l’Institut Montsacopa.
- Dissabte 13 de novembre va presidir l’acte de recepció a les pubilles i els
hereus d’Olot i la Garrotxa que va acollir el Saló de Sessions de l’Ajuntament
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d’Olot. Seguidament es va desplaçar al restaurant La Deu per participar a
l’elecció de la Pubilla i l’Hereu d’Olot i la Garrotxa.
- Dilluns 15 de novembre va assistir a la Junta General Ordinària d’accionistes
de la Unió Esportiva Olot.
- Dimarts 16 de novembre va participar a l’Arxiu a la roda de premsa de les
Beques Ciutat Olot. A la tarda va assistir al Patronat de l’Hospital d’Olot i
Comarcal de la Garrotxa i al posterior Consell Rector. Totes dues sessions es
van fer de forma telemàtica.
Intervé el Sr. Riera. Sumar-nos a les notes de condol. Ricard Creus tenia un capacitat i
polivalència en diferents sectors artístics, i malauradament fins que no es produeixen
fets com aquests no es reconeixen. Al mateix passa amb en Xerbe, una persona amb
molta capacitat organitzativa i de treball que ens va deixar el dia després també de la
tràgica pèrdua de la Tina Vilanova. Per altra banda, felicitar la gent de Lluèrnia per fer
una proposta adaptada en un moment de pandèmia. Finalment, l’abraçada fraternal
l'Exèrcit Zapatista d'Alliberament Nacional. És un col·lectiu de persones que han pogut
prescindir de l’Estat per crear una sèrie d’infraestructures d'autoorganització i de
reivindicació dels seus orígens per damunt dels estats. Aquesta setmana hem fet un
intercanvi de diferents moments de lluita, tant a nivell europeu com a centre Amèrica.
Per tant l’abraçada per totes elles.
Intervé el Sr. Guix. També en solidaritzem amb les paraules cap a persones que han
perdut la vida aquests dies. També volem fer una crida als garrotxins i garrotxines que
siguem hospitalaris amb la gent que ens visita aquests dies en motiu de Lluèrnia o per
gaudir dels nostres boscos.
Intervé la Sra. Barnadas. Sumar-nos al condol que han expressat els companys.
Per altra banda, volíem felicitar els germans Luque per les ales de cultura perquè
porten anys treballant per la seva cultura, per la nostra cultura i per la cultura de tots
els olotins i olotines. I per últim, encoratjar i animar els olotins i olotines que participin
en el Gran Recapte.
2. - DECRETS
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2021LDEC004184 al 2021LDEC004473.
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien aclarir el decret núm. 2021LDEC004242 adjudicar
subministrament de bases empotrables pel paviment del firal d’Olot?
Intervé el Sr. Sellabona. Son unes noves tapes per el suport on hi ha subjectes els
paraigües de les terrasses.
Intervé la Sra. Roca. ens poden aclarir qui assumeix el cost de l’ adjudicar treballs de
revestiment del paviment de llosetes de cautxú de la plaça del mig?
Intervé el Sr. Sellabona. Els cost és assumit íntegrament per l’Ajuntament d’Olot, però
actualment només es tracte del cost específic del muntatge, ja que la inversió de
l’adquisició del material es va fer en el seu moment.
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Intervé la Sra. Alegre. Ens podrien explicar el decret núm. 2021LDEC004290 referent
a l’adjudicació disseny i maquetació llibre El secret del bufador?
Respon el Sr. Alcalde. Des de l’àrea de Cultura s’està fent una col·lecció de
publicacions de còmics per divulgar fets històrics d’Olot. En aquest cas es tracte del
volum número 5 i explica el context que va tocar viure a Olot en la guerra del Francès.
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien aclarir el decret núm. 2021LDEC004453 sobre
aprovar de liquidacions de la taxa per aprofitament especial del domini públic local a
favor d'empreses explotadores de serveis de subministraments d'interès general de
diversos exercicis?
Intervé la Sra. Torras. Són uns ingressos de les liquidacions de companyies
telefòniques, bàsicament d’Orange.
És una sentència favorable de l’Ajuntament d’Olot i per això s’ha fet aquesta liquidació.
3. - JUNTA DE GOVERN
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària.
Intervé la Sra. Roca. En quin punt es troba el projecte per la restauració del camí
públic empedrat del Bac de la Pradella de la Deu al barri de Bonavista, aprovat a la
junta del dia 28 d’octubre?
Intervé el Sr. Güell. És un camí en sol no urbanitzable que comunica la zona de la
Deu-Moixina i el barri de Bonavista. És un camí molt transitat per veïns que hi van a
caminar o amb bicicleta els caps de setmana. Actualment, es troba en un estat de
degradació causada per les aigües de pluja. Es tracte de fer una reparació a llarg
termini per la posada en valor del camí.
Intervé la Sra. Roca. A la junta de govern del dia 4 de novembre, es va aprovar
Adjudicació Subministrament i instal·lació 3 panells de places d'aparcaments lliures.
De quins panells es tracte?
Intervé el Sr. Vayreda. Teníem tres panells finançats el seu moments pels pàrquings
però la tecnologia utilitzada no va funcionar. S’ha fet un nou projecte de substitució
d’aquests panells ubicats en els mateixos llocs, més grans però amb una nova
tecnologia. Aquests es finançaran al 50% pels pàrquings i 50% restant per
l’Ajuntament i connectats amb els 4 pàrquings que tenim, per saber el nombre de
pàrquings lliures en cada aparcament.
Intervé el Sr. Granados. Ens podrien donar més detall de l’aprovació de la quarta
addenda al conveni de col·laboració entre l’administració de la Generalitat de Catalunya
i l’Ajuntament d’Olot per al Pla Educatiu d’Entorn (PEE). curs 2021-2022, aprovada per
junta de govern el dia 28 d’octubre.
Intervé la Sra. Camps. El Pla Educatiu d’Entorn és un recurs organitzat amb
col·laboració amb el Departament d'Educació i l'Ajuntament d’Olot. Bàsicament el
departament s’encarrega de finançar-ho a través d’aquestes addendes i nosaltres
organitzar les activitats i el funcionament.
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4.1. - PROPOSANT DONAR COMPTE DEL NOMENAMENT DELS MEMBRES DE
LA COMISSIÓ DEL NOMENCLÀTOR D’OLOT.
Núm. de referència : X2021054647
Núm. expedient: ES982021000002

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’acord de la Junta de Govern Local en sessió celebrada el
dia 18 de novembre de 2021 que es transcriu a continuació:
“Atès que el Capítol II del Reglament estableix la creació i el funcionament de la
Comissió del Nomenclàtor i en concret del seu article 5è que fa referència als
membres que composaran aquesta comissió:
President: El / La Regidor/a de Cultura de l’Ajuntament d’Olot
Vocals:
-

Un representant de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa
Un representant del Consorci de Normalització Lingüística
Un representant de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament d’Olot
Tres persones alienes a l’organització municipal, amb especial coneixement de
la toponomàstica d’Olot i el seu patrimoni històric, nomenats per la Junta de
Portaveus a proposta de la Presidència

Secretari(a: Un representant de l’Àrea d’Estadística i territori de l’Ajuntament d’Olot
(amb veu però sense vot).
I l’article 7è: “sense perjudici dels supòsits de renúncia o defunció, les persones
membres de la Comissió són de lliure remoció per part de l’òrgan que les hagi
nomenat. En tot cas, cessaran en el seu càrrec coincidint amb la finalització de cada
mandat de l’Ajuntament i es renovaran a l’inici del nou mandat. Això no obstant, ens
mantindrà el funcionament fins que prengui possessió la Comissió nomenada pel nou
Consistori”.
Atès que la Junta de Portaveus, en la reunió celebrada el passat dia 11 de novembre,
va proposar les persones alienes a l’Ajuntament, a nomenar com a membres de la
Comissió del Nomenclàtor d’Olot.
Atès el certificat de cessament del Departament de Cultura de la Generalitat de
Cataluya de data 14 d’octubre de 2021, pel qual es certifica el cessament per jubilació
voluntària en data 05 de setembre de 2021 d’ANTONI MAYANS PLUJÀ, i el qual
consta com a membre de la Comissió del nomenclàtor en qualitat de representant de
l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Atès l’article 6 del mateix reglament estableix que els membres de la comissió seran
designats per la Junta de Govern Local.
En relació a l’expedient ES982021000002, vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el regidor delegat de Cultura proposa a la Junta de Govern Local,
l’adopció dels següents acords:
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Primer.- Nomenar al Sr. FRANCESC XAVIER PUIGVERT GURT com a membre de la
Comissió del Nomenclàtor en qualitat de vocal i com a representant de l’Arxiu
Comarcal de la Garrotxa.
Segon.- Nomenar a les següents persones, alienes a l’Ajuntament, com a membres de
la Comissió del Nomenclàtor Olot pel seu especial coneixement de la toponomàstica
d’Olot i el seu patrimoni històric a:
-

Sr. Joan Barnadas Puigferrer - Historiador
Sr. Antoni Mayans Plujà – Historiador
Sr. Josep Murlà Giralt – Historiador

Així doncs, la Comissió assessora del nomenclàtor olotí quedarà composada per les
següents persones:
President: Sr. Josep Berga i Vayreda – Regidor delegat de l’Àrea de Cultura
Vocal: Sr. Xavier Puigvert Gurt – Representant de l’Arxiu Comarcal de la Garrotxa.
Vocal: Sr. Ramon Prat Molas – Representant de l’Àrea d’Urbanisme de l’Ajuntament
d’Olot.
Vocal: Sra. Ester Santaló Bramon – Representant del Consorci per a la Normalització
Lingüística
Vocal: Sr. Joan Barnadas Puigferrer – Historiador
Vocal: Sr. Antoni Mayans Plujà – Historiador
Vocal: Sr. Josep Murlà Giralt – Historiador
Tercer.- D’aquest acord se’n donarà compte a la propera sessió plenària que se
celebri.”
Segon.- Notificar aquest acord a propera sessió de la Comissió del Nomenclàtor que
se celebri.

Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Únicament fer la reflexió que només hi ha una dona en aquesta
Comissió. Per propers nomenaments demanaríem que es tingués en consideració
aquest fet.
Intervé el Sr. Alcalde. En som conscients, en aquest cas ens va semblar que l’Antoni
Mayans era una persona a continuar tenint a la Comissió.
I el Ple se’n dona per assabentat.
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5.1. - ACORD D’INTEGRACIÓ DE L’AJUNTAMENT D’OLOT A L’ASSOCIACIÓ
COMUNITAT ENERGÈTICA MONTOLIVET.
Núm. de referència : X2021056742
Núm. expedient: SC992021000021

I.- Des de fa molt temps l’Ajuntament d’Olot, en el marc de les competències atorgades
als municipis en matèria de protecció mediambiental, tant a la Llei 7/1985, de 2 d’abril,
reguladora de les bases del règim local, com al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril,
pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya, està
desenvolupant polítiques de caràcter mediambiental centrades en l’impuls de
l’eficiència energètica i de les energies renovables.
II.- L’Associació Comunitat Energètica Montolivet és una associació sense ànim de
lucre formada per veïns i veïnes del barri de Montolivet d’Olot, que té com finalitat, dins
l’àmbit local: Promoure i col•laborar amb les qüestions relacionades amb l’eficiència, el
desenvolupament i la innovació energètica, l’autoconsum d’energia sostenible i l’estalvi
energètic; la lluita contra el canvi climàtic i contra la vulnerabilitat energètica; contribuir
i col·laborar amb el desenvolupament de projectes locals relacionats amb l’eficiència
pel benestar dels veïns i veïnes sòcies a través del desenvolupament sostenible; i
fomentar i facilitar la transició energètica veïnal.
Aquestes finalitats s’aconseguiran mitjançant la realització d’activitats adreçades a
impulsar les energies renovables compartides.
III.- L’Associació Comunitat Energètica Montolivet està inscrita a la secció 1a del
Registre d’associacions de la Generalitat de Catalunya, per Resolució del director dels
Serveis Territorials de Justícia de Girona, de data 13 d’octubre de 2021.
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i vist l’expedient administratiu i antecedents
corresponents, el President de la Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels
següents acords:
Primer.- Integrar-se a l’ASSOCACIÓ COMUNITAT ENERGÈTICA MONTOLIVET, com
a membre de ple dret.
Segon.- Les depeses que ocasioni la integració a l’Associació Comunitat Energètica
Montolivet aniran a càrrec de la partida pressupostària que específicament s’habiliti.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura dels documents de formalització de la
integració a l’Associació Comunitat Energètica Montolivet.
Presenta la proposta el Sr. Arbós i n’explica el contingut
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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6.1. - PATRIMONI MUNICIPAL: ACORD SOBRE LA CESSIÓ D’ÚS D’ESPAIS A
L’EDIFICI DE LES ANTIGUES ESCOLES DE SANT PERE MÀRTIR (TEULAT I
ALTRE) , A L’ASSOCIACIÓ COMUNITAT ENERGÈTICA MONTOLIVET.
Núm. de referència : X2021056754
Núm. expedient: SC992021000022

I.- L’Ajuntament d’Olot és propietari de l’edifici de les antigues escoles de Sant Pere
Màrtir. En el conjunt d’aquest edifici l’Ajuntament d’Olot ha cedit gratuïtament espais a
diverses associacions i entitats de la ciutat; així mateix hi ha el local del l’Associació de
Veïns del Barri de Montolivet i la Llar d’infant de Sant Pere Màrtir.
II.- L’Associació Comunitat Energètica Montolivet és una associació sense ànim de
lucre formada per veïns i veïnes del barri de Montolivet d’Olot, que té com finalitat, dins
l’àmbit local: Promoure i col•laborar amb les qüestions relacionades amb l’eficiència, el
desenvolupament i la innovació energètica, l’autoconsum d’energia sostenible i l’estalvi
energètic; la lluita contra el canvi climàtic i contra la vulnerabilitat energètica; contribuir
i col·laborar amb el desenvolupament de projectes locals relacionats amb l’eficiència
pel benestar dels veïns i veïnes sòcies a través del desenvolupament sostenible; i
fomentar i facilitar la transició energètica veïnal.
Aquestes finalitats s’aconseguiran mitjançant la realització d’activitats adreçades a
impulsar les energies renovables compartides.
III.- El Reglament del patrimoni dels ens local, aprovat per Decret 336/1988, de 17
d’octubre (RPEL), a l’article 75, preveu la potestat que tenen els ens locals de cedir en
precari l'ús de béns patrimonials a altres administracions o entitats públiques o a
entitats privades sense ànim de lucre que els hagin de destinar a fins d'utilitat pública o
d'interès social, sempre en benefici d'interessos de caràcter local.
En qualsevol cas en l'acord de cessió ha de determinar la finalitat concreta a què les
entitats o les institucions beneficiàries han de destinar els béns i ha de seguir el
procediment establert en aquesta mateix article. En el nostre cas, en tractar-se d’una
adjudicació directa, és requereix obrir un període previ d'informació pública, durant el
qual s'hi poden formular reclamacions o al·legacions. Finalitzat el procediment la
cessió es formalitza en un document administratiu.
IV.- Considerant la implicació de l’Ajuntament d’Olot en la promoció i desenvolupament
de polítiques medioambietals centrades en l’impuls de l’eficiència energètica i de les
energies renovables; i de conformitat amb les competències atorgades als municipis
en matèria de protecció mediambiental, tant en la Llei reguladora de les bases del
règim local, com en la Llei municipal i de règim local de Catalunya.
De conformitat amb la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim local;
el Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei
municipal i de règim local de Catalunya; i el Decret 336/1988, de 17 d’octubre, pel que
s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens local; i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el President de la Comissió Informativa, proposa al Ple
l'adopció dels següents acords:
Primer.- Cedir gratuïtament en precari a l’ASSOCACIÓ COMUNITAT ENERGÈTICA
MONTOLIVET l’ús de l’espai de teulat de l’edifici de les antigues escoles de Sant Pere
Màrtir, que es destinarà a la instal·lació d’aparells adreçats a impulsar les energies
renovables compartides; així mateix es cedirà un espai a l’interior de l’edifici a l’efecte
de poder-hi instal·lar els elements complementaris dels aparells col·locats al teulat.
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Segon.- Sotmetre a informació pública aquest acord mitjançant la publicació del
corresponent anunci en el BOP i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de
quinze hàbils, per a la formulació de reclamacions o al·legacions.
Tercer.- Facultar al Sr. Alcalde per a la signatura del document administratiu de
formalització de la cessió.

Presenta la proposta el Sr. Arbós i n’explica el contingut.
Intervé el Sr. Riera. El model energètic català es basa en energies fòssils que no són
renovables que estan en mans de molt poques empreses, bàsicament empreses
espanyoles o multinacionals que en tenen el monopoli. Per tant, hauríem de ser
capaços d'avançar i de transformar un model energètic que s'ha de basar en un tipus
d'energies que siguin renovables. Això passa per un concepte de creixement energètic
i no seguir amb un model que és totalment caduc. I per altra banda, millorar els
sistemes que tenim mitjançant una inversió de I+D. La proposta d’avui és pionera i
benvinguda sigui. Però, creiem que ho haurem d’anar implementant de forma millorada
a tots els barris de la ciutat i d’arreu del país. El fet de tendir cap a l’autosuficiència
energètica ens farà tendir també a un millor sistema d’emmagatzematge per tota
aquesta energia neta. Bàsicament també per un concepte de preu. Si nosaltres aquest
excedent el venem i li introduïm a la xarxa, aquests empreses que tenen l’oligopoli en
pagaran a 50 cèntims/kw. Mentre que si l’he de comprar ens el cobren a 200€.
Així doncs, felicitats als veïns per aquesta iniciativa perquè creiem que aquesta és una
de les línies, no l’única cap a una transformació energètica.
Intervé el Sr. Guix. Aquest ciutat va ser pionera amb una qüestió energètica com va
ser l’illa energètica de la plaça mercat, antic hospital Sant Jaume, la Caritat i la
residència Montsacopa. Així com també tenim el projecte GarrotxaDOMUS.i les
energies alternatives a l’Espai Cràter. Però ens falta un pla global de millores de
l’eficàcia energètica de la ciutat. Per exemple en les calderes de les escoles, entitats o
altres espais públics que es poden aprofitar les teulades. Seria interessant un pla
d'actuacions i un pla de finançament per poder anar treballant en aquest sentit.
Intervé la Sra. Barnadas. Les comunitats energètiques haurien de ser una obligació a
tots els municipis. Des de la Generalitat s’està treballant perquè les comunitats
energètiques no hagin de passar aquest periple de dos anys o més i es pugui fer
aquest tràmit el més ràpid possible. Felicitem a l'equip de govern que faci aquest pas
endavant en cedir el primer equipament públic perquè es pugui fer aquesta comunitat
energètica. Ara només falta que repliquem aquesta actuació arreu de la ciutat perquè
hi ha molt espais on poder-ho fer. Referent el tema de l’emmagatzematge de l’energia
dir que sortirà aviat una línia d’ajuts de l’ICAEN, no només per plaques sinó també per
bateries. Finalment, pel que fa els diners que hi aportem com Ajuntament, ens podrien
aclarir quina part del finançament prové de GarrotxaDOMUS o de la Diputació?
Intervé el Sr. Arbós. Destacar que és pionera pel fet de ser una iniciativa veïnal i que
col·labora amb un ajuntament, però és la comunitat de veïns qui lidera el projecte.
Tenim la voluntat que això funcioni i que existeixin més iniciatives d'aquest estil per la
ciutat. Pel que fa a les bateries aquest matí parlava amb l'Helena Capdevila
responsable de la comunitat energètica i explicava que ja té el cap treballar amb una
possible incorporació de bateries per tal de poder emmagatzemar l'energia. Ho tenim
doncs a la nostra agenda quan aquesta comunitat es posi en marxa.
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L’aportació de l’Ajuntament és d’un 17% que es finança amb fons propis i estem
treballant des de la fundació per trobar subvencions. Tot i així l'objectiu principal que
tenim és que aquesta subvenció la pogués aconseguir l'associació de veïns. S’està
treballant amb la idea d’abaratir no només el 17% que correspon a l'Ajuntament, sinó
també que hi hagi una subvenció a parts iguals a tots els socis de la fundació, segons
el percentatge que li pertoca. En quan a tenir una planificació de les actuacions que
s’han de fer, estem en procés de poder tirar endavant un PAES. Pel que fa a les gestió
interna de l’ajuntament en quan enllumenat públic, calderes, etc. Tenim un programa
de seguiment de tot el que hi anem incorporant cada any en funció dels fons que anem
aconseguint.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
7.1. - NORMATIVA MUNICIPAL: APROVAR INICIALMENT UNA QUARTA
MODIFICACIÓ DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL PER A LA INSTAL·LACIÓ DE
TERRASSES EN EL MUNICIPI D’OLOT.
Núm. de referència : X2021056757
Núm. expedient: SG032021000004

I.- L’Ajuntament d’Olot, en sessió plenària de data 28 de juny de 2012, va aprovar
l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses al municipi d’Olot (BOP, núm.
182/20-09-2012) amb la voluntat d’establir uns criteris ordenadors per a l’atorgament
de llicències per a la instal·lació de terrasses i/o vetlladors a les places, carrers i espais
públics i privats de la ciutat d’Olot. Aquesta ordenança ha esta modificada en tres
ocasions per acords del plenari de la Corporació de dates 21 de juny de 2018 (BOP,
núm. 128/03-07-2018), 21 de maig de 2020 (BOP, núm. 154/11-08-2020) i de 19 de
novembre de 2020 (BOP, núm. 39/26-02-2021).
II.- Arran de la remodelació Firal d’Olot es van establir uns criteris propis per autoritzar
la instal·lació de terrasses que, sense apartar-se dels criteris generals establerts a
l’ordenança, recollien les particularitats específiques d’aquest espai tan emblemàtic de
la ciutat. Aquests criteris es van establir en la modificació de l’Ordenança municipal per
a la instal·lació de terrasses al municipi d’Olot, que va ser aprovada definitivament per
acord plenari de data 21 de juny de 2018 (BOP, núm. 128/03-07-2018).
En aquests darrers anys, l’activitat econòmica i comercial generada al Firal d’Olot s’ha
concretada en l’obertura de nous establiments d’hostaleria, restauració i comercials
amb espais de degustació; tots ells amb opció a poder tenir terrassa a la via pública.
Aquesta nova situació obliga a replantejar els espais de distribució de terrasses
previstos en l’actual ordenança i ampliar-los, per tal de donar sortida a les noves
demandes originades per l’obertura dels nous locals, garantint una equitativa
distribució de l’espai públic.
III.- Considerant les competències atorgades als municipis per regular els usos del
domini públic, tant a la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases del règim
local, com al Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel que s’aprova el text refós de la
Llei municipal i de règim local de Catalunya, com al Decret 336/1988, de 17 d’octubre,
pel qual s’aprova el Reglament del patrimoni dels ens locals.
IV.- Considerant el que disposen els articles 4.1.a), 22.2.d) i 49 de la Llei 7/1985, de 2
d’abril; els articles 8.1.a), 52.2.d) i 178 del Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril; i els
articles 58 a 66 del Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament
d’obres activitats i serveis dels ens locals.
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa, proposa al Ple l'adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar inicialment la modificació de l’Ordenança municipal per a la
instal·lació de terrasses, que a continuació es detallen:
a.- Modificar el “plànol núm. 2.- Condicions generals: emplaçaments” de l’”Annex 5.Mòduls, àmbits i ubicació de les terrasses”.
b.- Modificar el “plànol núm. 4.- Ocupació excepcional: mercat setmanal” de l’”Annex
5.- Mòduls, àmbits i ubicació de les terrasses”.
c.- Modificar el “plànol núm. 5.- Ocupació excepcional: fires” de l’”Annex 5.- Mòduls,
àmbits i ubicació de les terrasses”.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquest acord de
modificació de l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses, mitjançant la
publicació del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de
comunicació escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de
trenta dies, per a la presentació de reclamacions i suggeriments.
Tercer.- En cas de no haver-hi cap reclamació o suggeriment l’aprovació inicial
esdevindrà definitiva.
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar aquesta modificació de
l’Ordenança municipal per a la instal·lació de terrasses al BOP de Girona, a efectes de
la seva entrada en vigor i anunciar, posteriorment, al DOGC la referència del BOP en
què s’hagi publicat el text de l’ordenança.
Presenta la proposta el Sr. Sellabona i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. Hem d’intentar no sobresaturar l’espai perquè amb els plànols
que hem treballat s’ha regulat tot l’espai de terrasses de firal, però hem de vetllar
perquè hi hagi un espai lúdic que es pugui seure a la zona del firal sense haver de
consumir res.
Intervé el Sr. Mir. Compartim el criteri que s’han implantat i justifiquen aquest proposta
de modificació. També hi ha altres espais de la ciutat que caldria revisar i com bé deia
el Sr. Sellabona, hem de ser proactius en aquest sentit. Compartim també que no s’ha
d’evitar de sobresaturar aquesta zona del firal, per no trobar terrasses que dificultin el
pas dels vianants.
Intervé el Sr. Quintana. Està bé que les ordenances es vagin adaptant segons la zona
de la ciutat. En aquest cas, al firal no hi ha cap problema perquè encara té molt
recorregut en aquest aspecte, però sí hem d’anar en compte en d’altres zones de la
ciutat.
Intervé el Sr. Sellabona. Agrair els vots favorables. La voluntat és no sobresaturar
l’espai públic, tot el contrari volem tenir uns espais públics amables. Per tant, tenir
unes terrasses ordenades i que no siguin un impediment perquè els vianant es puguin
moure còmodament.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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8.1. - APROVACIÓ MODIFICACIÓ DE CRÈDITS NÚM.3
Núm. de referència : X2021055463
Núm. expedient: CPG32021000007

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i
aplicacions de fons, en base a les propostes informades pels tècnics gestors
corresponents:
Transferència de crèdit:
21.599.326.226997
21.142.1511.227990
21.140.151.60909
21.130.920.220000
21.130.920.226040
21.140.933.63201
21.399.342.212000
21.400.334.480046
21.330.341.480017
21.330.341.480018
21.330.341.480019
21.330.341.480020
21.330.341.480021
21.330.341.480022
21.3140.151.64001

PLA EDUCATIU D'ENTORN
SERVEIS I OBRES BRIGADA
QUOTES JUNTA COMPENSACIÓ PP LA CREU
MATERIAL OFICINA
DEFENSA JURÍDICA I QUOTES LEGALS
ACTUACIONS EDIFICIS MUNICIPALS
CONSERVACIÓ INSTAL.LACIONS IEM'S
SUBVENCIO AOAPIX
SUBVENCIÓ CAMPUS GARROTXA
SUBVENCIÓ CF SANT ROC
SUBVENCIÓ CLUB NATACIÓ OLOT
SUBVENCIÓ CLUB ESCACS OLOT
SUBVENCIÓ ATLÈTIC OLOT
SUBVENCIÓ ASSOC.ESPORT.GIMNÀSTICA OLOT
PLÀNOLS I PROJECTES

TOTAL APLICACIONS DE FONS

12.000,00
16.000,00
2.613,34
11.000,00
7.000,00
28.932,98
7.500,00
1.850,00
5.000,00
2.000,00
1.800,00
4.000,00
2.000,00
2.000,00
2.104,99
105.801,31

ORÍGENS DE FONS:
Transferència de crèdit:
21.140.1721.63222
21.142.165.13100
21.500.320.16000
21.130.920.160001
21.140.151.227061

ACTUACIONS ESCOLA BISAROQUES
RETRIB.LABORAL TEMP. ENLLUMENAT BRIGADA
ASSEGURANCES SOCIALS EDUCACIÓ
ASSEGURANCES SOCIALS SUBST.PERSONAL TEMP.
SERVEIS EXTERNS (SUPORT URBANÍSTIC)

Generació de crèdit:
21.39923
INGRESSOS ELECTRICITAT
TOTAL ORÍGENS DE FONS
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28.932,98
16.000,00
12.000,00
44.150,00
2.104,99

2.613,34
105.801,31

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

Referència

Tipus

Partida

Import

Descripció

Despeses

99999

105.801,31

SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

CC
5
000

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut
Sotmesa la proposta a votació s’aprova 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC) i 5
abstencions (3 PSC i 2 CUP)
9.1. - APROVAR L'ADDENDA NÚMERO 9 DEL PLA ESTRATÈGIC DE
SUBVENCIONS ANY 2021
Núm. de referència : X2021056643
Núm. expedient: CPG12021000039

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aprovar l’addenda número 9 del Pla Estratègic de subvencions exercici 2021:
Establir una línia d’ajuts, en règim de subvencions nominatives, proposades per la
presidència, a diferents entitats esportives i socials d’Olot per a contribuir en
l’organització d’actes de la ciutat, per a situacions extraordinàries sobrevingudes a
diferents entitats i per a cobrir necessitats generades per la Covid19, en el sentit que
s’esmenta en l’addenda número 9 recollida en el Pla Estratègic.
Operaci
ó
200220

Referència

200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220
200220

Tipus

Partida

Import

Descripció
SUBVENCIO CARITAS

CC
1
100

CC
2
001

CC
3
001

CC
4
001

CC
5
000

CC
6
000

Despese
s
Despese
s
Despese
s
Despese
s
Despese
s
Despese
s
Despese
s
Despese
s
Despese
s

21600 231 480049

15000

21500 326 480048

26000

SUBVENCIO IMPULSA

100

001

001

001

000

000

21400 334 480046

1850

SUBVENCIO AOAPIX

100

001

001

001

000

000

21330 341 480017

5000

SUBVENCIO CAMPUS GARROTXA

100

001

001

001

000

000

21330 341 480018

2000

SUBVENCIO CF SANT ROC

100

001

001

001

000

000

21330 341 480019

1800

SUBVENCIO CLUB NATACIO OLOT

100

001

001

001

000

000

21330 341 480020

4000

SUBVENCIO CLUB ESCACS OLOT

100

001

001

001

000

000

21330 341 480021

2000

SUBVENCIO CLUB ATLETIC OLOT

100

001

001

001

000

000

21330 341 480022

2000

SUBVENCIO
ASSOCIACIO
ESPORTIVA GIMNASTICA OLOT

100

001

001

001

000

000

Segon.- Que es publiqui aquesta modificació al BOP, segons disposa la Llei38/2003,
de 17 de novembre, General de Subvenciones, i la web municipal, i que es portin a
terme els tràmits necessaris per a la seva tramitació a la BDNS.
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CC
6
000

Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut.
Intervé la Sra. Roca. En ja majoria de subvencions ho veiem justificat en l’informe,
però no és així en el cas de EURAM CAMPUS GARROTXA, per això ens abstindrem.
Intervé el Sr. Mir. Amb coherència amb el Pla Estratègic de Subvencions que hi vam
votar en contra, també votarem en contra en aquest cas. No per les subvencions que
es plantegen, sinó perquè creiem que caldria revisar el Pla Estratègic de Subvencions,
amb indicadors de cost/benefici per la ciutat. Fins que no es produeixi aquesta revisió
en profunditat nosaltres a totes les modificacions del Pla Estratègic les votarem en
contra.
Intervé la Sra. Suescun. Votarem a favor perquè entenem que són ajudes i
subvencions que en alguns casos són sobrevingudes per la situació de covid i en
d’altres no, però en tot cas entenem que el paper que desenvolupen les entitats a la
ciutat són molt importants. Malgrat que en alguns casos caldria determinar indicadors i
fer un seguiment més exhaustiu i votarem a favor.
Intervé el Sr. Alcalde. Aclarir que la justificació d’EURAM CAMPUS GARROTXA està
perfectament justificada. Senzillament van presentar la sol·licitud a principi d'any però
nosaltres fins que no hem vist que reprenien l’activitat amb claredat no l’hem resolt. I
ara, al moment de resoldre-la a final d'any no ens quedaven diners a la partida
d'activitats ciutadanes. Per això ho hem resolt d’aquesta manera i per una quantitat
molt menor de la que tenim compromesa amb ells.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova 16 vots a favor (11 JxCAT i 5 ERC), 3 votsen
contra (3 PSC) i 2 abstencions (2 CUP).
12.1. - MODIFICACIÓ PUNTUAL DEL PLA D’ORDENACIÓ URBANÍSTICA
MUNICIPAL, DELIMITACIÓ I ORDENACIÓ DEL POLÍGON D’ACTUACIÓ
DISCONTINU P.A. 09.05 CARRER SANT CRISTÒFOR – PONT DE SANTA
MAGDALENA.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT
Núm. de referència : X2021056751
Núm. expedient: UPL12021000012

Vista la modificació puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal, delimitació i
ordenació del Polígon d’actuació discontinu P.A. 09.05 carrer Sant Cristòfor – Pont de
Santa Magdalena, redactada per Quim Gallart i Figueras, en data novembre de 2021,
l’objecte del qual és delimitar un polígon d’actuació urbanística discontinu que ha
d’establir les condicions, paràmetres urbanístics i usos permesos per una distribució
justa entre els propietaris de les càrregues i beneficiïs que se’n derivin.
Aquest objectiu comporta la modificació de l’articulat de la normativa urbanística del
POUM pel que fa a la incorporació d’una nova clau 11.4 per a la zona «Suburbana» i
la concreció dels paràmetres urbanístics que han de regir la tipologia de Volumetria
Específica ordenada.
Vist l’informe emès pel lletrat de l’Àrea d’Urbanisme en data 16 de novembre
d’enguany que s’adjunta a l’expedient, conforme al qual s’informa favorablement la
referida Modificació Puntual del POUM i per tant proposa es procedeixi a l’aprovació
inicial.
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Vist l’informe emès per la secretària de l’Ajuntament en data 16 de novembre
d’enguany i que s’adjunta a l’expedient.
Vist l’article 96 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text
Refós de la Llei d’Urbanisme conforme al qual la modificació de qualsevol dels
elements d’una figura del planejament urbanístic se subjecte a les mateixes
disposicions que en regeixen la formació.
Vist l’art. 85 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text Refós
de la Llei d’Urbanisme i l’art. 117 i 118 del Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme, referit a la tramitació a seguir.
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 INICIALMENT la modificació puntual del Pla d’ordenació
urbanística municipal, delimitació i ordenació del Polígon d’actuació discontinu P.A.
09.05 carrer Sant Cristòfor – Pont de Santa Magdalena, redactada per Quim Gallart i
Figueras, en data novembre de 2021, d’acord amb l’informe favorable emès pel lletrat
d’urbanisme en data 16 de novembre d’enguany i que s’adjunta a l’expedient.
SEGON.- SOTMETRE’L a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
TERCER.- SOL·LICITAR, simultàniament al tràmit d’informació pública, informe als
organismes afectats per raó de llurs competències sectorials.
QUART.- NOTIFICAR la present resolució als interessats.
Intervé el Sr. Güell. Es modifica l’àmbit d’actuació ampliant l’àmbit inicial de can Jombi.
En aquesta s’incorpora la parcel·la de la casa del procurador de l’Abat. És una casa
que en el seu moment es va enderrocar i que es va habilitar com una plaça provisional
perquè aquest terreny edificable. A més, també s’incorpora l’edifici de l’antiga
cooperació Fabril i que posteriorment va passar a ser un taller de sants i ara propietat
d’Incasol. Fruit de tota aquesta operació passarà a ser de propietat municipal. Aquest
edifici, a l’igual que la casa del procurador de l’Abat té una clau urbanística que se li
dona edificabilitat. És a dir, s’hi poden fer pisos. Així doncs, el que es fa és traspassar
l'edificabilitat d’aquestes dues parcel·les cap a l'àmbit de Can Jombi. D'entrada
permetrà generar tot un espai transició de la part edificatòria d'aquest polígon que
consistirà en 87 edificis de promoció pública. Constituir també un parc entre el riu
Fluvià i tota la part edificada que també amb el parc que està a l'altre costat del carrer
Folch i Torres. Al carrer Sant Cristòfol és rehabilitaria la casa Masllorens propietat
d’Incasol que forma part del catàleg de béns culturals d'interès locals de la ciutat i per
ens permetrà recuperar també aquest edifici per a la ciutat. Totes les cases que van
des de la casa Masllorens fins a arribar a la cruïlla del carrer de Sant Cristòfol amb el
camí de la Creu s’han d’enderrocar i es crearà una clau urbanística perquè la nova
estructura edificatoria respecti l'actual.
És una operació urbanística d'una magnitud molt considerable i a partir de la seva
aprovació inicial permetrà en un termini curt/mitjà la creació d'habitatge públic.
Intervé el Sr. Riera. Es tracte d’un projecte de gran magnitud amb una inversió d’un
milió d’euros per 87 habitatges. Benvinguda sigui aquest projecte, però per desgràcia
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no es no podrà recuperar l'anomalia de molts anys sense haver fet unes polítiques
d'habitatge suficientment potents. Per tant, haurem de plantejar noves maneres per
poder recuperar aquest temps perdut. Com ja hem dit anteriorment un element
catalitzador ha de ser la nova Oficina d’Habitatge. Aquesta ha de servir per desmuntar
la situació que tenim a la ciutat on trobem molts pisos buits i poder mobilitzar aquest
parc d’habitatges buit que tenim. Tot i que construir està molt bé, nosaltres apostem
molt per la rehabilitació. I les pròximes partides haurien d’anar en aquest sentit. A més
de diversificar les actuacions d’habitatge a diversos punts de la ciutat.
Per altra banda, ens va sorprendre al consultar la documentació hi havien 2.000
metres de superfície comercial a les plantes baixes d’aquests edificis. Ens podrien
aclarir quin pla hi ha per aquesta superfície? Perquè s’ha venut patrimoni de la nostra
ciutat on s’hi ha acabat fent una superfície comercial i paral·lelament utilitzarem aquest
diners per fer una promoció d’habitatges
que també acabarà amb una part de
superfície comercial. Per tant, hem de procurar que aquests locals siguin petits
comerços, bàsicament per no anar en detriment del comerç de proximitat.
Intervé el Sr. Guix. Estem a favor de la promoció pública d’habitatge, però
lamentablement no podem estar a favor d'aquesta proposta. Primerament, no estem
d'acord amb l'origen dels fons perquè prové d’una venda de patrimoni municipal
justament per posar una gran superfície. Tampoc estem d'acord que aquesta
planificació d’habitatge social el faci una promotora privada, en comptes de fer-ho
GUOSA. Ni tampoc que els 87 habitatges vagin en un mateix lloc, perquè per
nosaltres s’haurien de repartir per tota la ciutat.
En segon terme no estem d’acord amb la pròpia modificació del POUM, perquè no
estem d’acord amb l’acumulació d’habitatges en aquest espai. També tindrem locals
comercial que no han explicat de qui dependran. Què passarà amb els pisos
d’Incasol? Tampoc ens agrada com quedarà can Jombi perquè amb aquesta
modificació, la Brigada pràcticament no tindrà pati on deixar el material.
Intervé el Sr. Quintana. Contents que a la ciutat d’Olot es parli de projectes d’habitatge
públic. Sobretot en un tema on els principals responsables són les administracions de
la Generalitat i l’Estat. Evidentment es tracte d’una modificació considerable i ens
hagués agradat tenir més temps per estudiar-la per tenir us posicionament més clar.
No sabem si aquesta promoció de 87 habitatges en un mateix lloc és la millor opció,
per això ens hauria agradat parlar-ne més. Per tant, al ser una aprovació inicial ens
abstindrem i demanem poder trobar una jornada de treball per poder disposar de tota
la informació que tinguin.
Intervé el Sr. Guix. Davant l’oportunitat històrica que tenim de generar un parc
d’habitatge públic amb 87 habitatges, relativitzaria algun dels aspectes que han
comentat. Sense desmerèixer les qüestions que han plantejat estic estupefacte, tant
del posicionament en contra, com de les abstencions. Cap ajuntament de Catalunya té
prou recursos propis com per afrontar una inversió d'aquest tipus. L'única manera de
fer-ho possible és mitjançant un dret de superfície. Estrictament regulat per la llei i
controlat pel propi ajuntament amb un plec de condicions on s'estipularia, com han de
ser aquests pisos, quins han de ser els preus de lloguer i com s'han de gestionar. Això,
no pot fer-ho GUOSA, ni l’Ajuntament d'Olot perquè no tenim els recursos, ni la
capacitat d'endeutament per assumir una operació d'aquest calat. Si l’Ajuntament
tingues aquesta capacitat aquests pisos ja estarien fets i no esperaríem al dia d’avui.
Amb els anys que fa que s'intenta desenvolupar aquest sector, després que finalment
s’han pogut resoldre totes les qüestions urbanístiques, que ens hem posat d’acord
amb Incasol i que podem disposar del capital necessari per fer la inversió, trobo els
motius exposats per no estar-hi d’acord del tot incomprensibles. Per últim, el fet que es
concentrin els 87 habitatges públics en un mateix lloc i no distribuir-ho en diversos
sectors de la ciutat d’entrada és perquè hi ha una situació d'urgència i de demanda
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extrema d'habitatge públic. I d’altra banda, perquè la rehabilitació dels habitatges que
es poden considerar que estant en mal estat o que estan buits, és una tasca que si
està treballant, però de bon tros no tindrà la capacitat de generar aquest nombre
d’habitatges, en un termini tan breu que propiciarà aquesta operació.
Intervé el Sr. Riera. No només hem parlat de la part comercial i entenc que tampoc és
el gruix més important del projecte, si no hi votaríem en contra. Quan parles d’aquesta
urgència, això ve donat perquè no s’han fet els deures amb anterioritat. Hem posat
molta incidència amb la rehabilitació, però evidentment aquesta no és la solució. Quan
parlem de concentració ho diem en el sentit d’una manera lògica de desenvolupar la
ciutat. No hem anat a criticar aquest concepte, sinó que hem dit que més enllà
d’aquesta idea i de cara a altres idees que es puguin esdevenir que hi hagi una
diversificació. Per altra banda, és evident que aquesta zona es pugui dotar de serveis.
Però tenim tot el dret del món d’abstenir-nos per algunes coses que no ens acaben de
convença perquè hi ha una sèrie de matisos que ens haurien agradat més d’una altra
manera. Es tracte d’una aprovació inicial i tindrem temps de parlar-ne.
Intervé el Sr. Guix. Cadascú té la seva visió de ciutat i aquest no és el nostre model de
ciutat. A nosaltres ens agradaria repartir aquests habitatges en diferents espais de la
ciutat per no crear guetos i això s’ha de tenir en compte alhora de planificar la ciutat.
Aquesta ciutat ha tingut pisos tutelats de caràcter socials de propietat pública, com per
exemple els pisos Parc Nou i Plaça Balmes.
Intervé el Sr. Guix. Tenim claríssim que no crearem un gueto. Referent el finançament
el real decret que regula la concessió d'ajudes a les diferents comunitats autònomes
de l'Estat espanyol, preveu precisament les ajudes per finançar habitatge públic en
dret de superfície. És a dir, el propi estat és conscient de les mancances i les
limitacions que tenen les entitats locals per finançar actuacions d'aquest tipus.
Actualment és la única solució possible per poder fer habitatge públic. En el present
l’Ajuntament no es pot endeutar més per construir aquests habitatges. Com ha dit el
Sr. Riera, els deures no s’han fet durant molts anys i ara tenim l’oportunitat per intentar
solucionar aquesta mancança d’habitatge social.
Intervé el Sr. Alcalde. Es tracte d’una aprovació inicial, hi haurà una exposició pública
d'aquest punt i per tant la possibilitat de presentar-hi al·legacions. Per descomptat
també sempre que vulguin ens podem trobar per explicar en detall el projecte.
Finalment, els vull fer notar que es tracte d’una operació d’una enorme complexitat,
fins el punt que l’Ajuntament de Vic ha intentat la mateixa operació, però no ha estat
capaços de tirar-la endavant.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11 JxCAT), 3 vots en
contra(3 PSC) i 7 abstencions (5 ERC i 2 CUP).
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13.1. - MOCIÓ DE SUPORT A LA 25A EDICIÓ DEL CORELLENGUA.
Núm. de referència : X2021056698
Núm. expedient: SG022021000022

La normalització plena de la nostra llengua és una tasca que requereix l’esforç de
tothom, ja que només d’aquesta manera podrem garantir que el català sigui una
llengua viva i amb futur en un món cada cop més globalitzat. Per aquest motiu, des de
la Coordinadora d’Associacions per la Llengua Catalana (CAL) volem continuar
impulsant-la per mitjà de la 25a edició del Correllengua tot reivindicant l’ús de la
llengua catalana com un element integrador que permet que una societat plural com la
catalana generi una identitat col·lectiva, promovent activitats al voltant de l’ús de la
nostra llengua, lluitant per la cohesió social arreu del territori de parla catalana i
fomentant el sentiment de pertinença al país.
Tanmateix, l’aparició a les nostres vides de la COVID-19 ens ha capgirat el nostre món
profundament. La dolorosa mort de persones, la malaltia de moltes altres, el col·lapse
sanitari i el sorgiment d’una gran crisi econòmica fan que tot tingui un altre sentit, però
alhora ens permet plantejar-nos que moltes coses han de canviar. Entre elles, hem
d’ajudar que la cultura, i en aquest cas la llengua, puguin ser més fortes que abans.
Atesa la necessitat d’assolir la plena normalització del català arreu del territori i
convertir-la en la llengua vehicular i comuna de la nostra societat i en l’element
d’integració de les persones nouvingudes.
Atesa la necessitat de treballar perquè el català sigui un element integrador que
permeti que una societat plural com la catalana generi una identitat col·lectiva.
Atesa la celebració dels 25 anys de la iniciativa cívica del Correllengua gràcies al
suport d’ajuntaments, consells comarcals, associacions i societat civil en general.
Atesa la reivindicació de la figura d’Isabel-Clara Simó, que impulsa el Correllengua
2021 per reivindicar la seva figura i la seva obra, per retre homenatge a l’autora i
valorar la seva obra.
Atesa la voluntat de la CAL, organitzadora del Correllengua, de ratificar i augmentar
aquest suport i arribar a tots els municipis i comarques de parla catalana.
Atès el compromís amb la llengua catalana que sempre ha caracteritzat aquest
municipi.
Per tot això, Òmnium Garrotxa proposa al ple l’adopció dels següents

ACORDS:
Donar suport al Correllengua com a instrument reivindicatiu de la societat a favor de la
plena normalització en l’ús social de la llengua arreu dels territoris de parlacatalana i a
favor de la seva unitat.
Donar suport a les entitats i als grups del municipi interessats a organitzar el
Correllengua i aportar la infraestructura i l’ajuda necessàries per al bon
desenvolupament de les activitats programades.
Fer pública aquesta iniciativa i estendre-la a tots els àmbits que siguin propis
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d’aquesta corporació.
Fer arribar aquest acord a la seu nacional de la CAL, al carrer d’Olzinelles, 118,08014
Barcelona, o a través de l’adreça electrònica cal@cal.cat, i també a Òmnium Garrotxa
a través de lagarrotxa@omnium.cat.
Presenta la moció la moció la Sra. Núria Batallé en representació d'òmnium Cultural
Garrotxa.
Intervé el Sr. Riera. Actualment són uns moments molt difícils pel poble català. Hem de
ser conscients que l'ús social de la llengua pateix un retrocés molt accelerat al llarg i
ample dels Països Catalans. Estem en una situació d'emergència lingüística. Una part
d'això ve donat per una manca de deures que no s'han fet. El nostre és el català
central però, on està el català del nord oriental, de Ponent, el de les illes o el de la
Catalunya nord? Per tant, un reconeixement a totes les entitats que de manera
voluntària treballen per la llengua catalana. Com Ajuntament d’Olot, més que mai, ens
pertoca està al costat dels companys de la Catalunya nord. En aquest petit recés que
estem fent per agafar impuls per un nou embat democràtic de conflicte amb l’Estat
Espanyol, l’hauríem d’aprofitar per teixir novament aquesta reciprocitat amb els països
catalans.
Intervé el Sr. Mir. La llengua catalana ha estat un eix vertebrador en els instituts i
escoles del nostre país. La majoria de nois i noies que han passat per les nostres
escoles públiques avui estan en disposició de entendre parlar i escriure bé el català.
Una altra cosa, és que això es transformi en un ús majoritari en la nostra societat. Per
tant, iniciatives com aquesta moció són necessàries per avançar en aquest procés. És
evident que nosaltres vivim en una zona de Catalunya on l’ús de la llengua catalana és
majoritària, tant en l’ús social com educatiu, però en d’altres territoris cal que ho
refermem any a any, mitjançant la iniciativa del Correllengua.
Intervé la Sra. El Gamouchi. L'ús social de la llengua depèn de tothom, de cadascun
de nosaltres. Si nosaltres no la fem útil la llengua no servirà. Tots els indicadors d’ús
de la llengua catalana ens porten a pensar que és una eina de poc prestigi o poc útil.
Per més voluntat que hi posem als catalanoparlants i per petites millores que
aconseguim fer, no ens ha de fer perdre de vista la realitat. I aquesta és que la llengua
catalana no sobreviurà si no es fa servir. I no es farà servir si no és obligatòria. I no
serà obligatòria si no hi ha una norma que ho digui. Tots els estats del món
protegeixen la seva llengua amb normes. En canvi, a nosaltres ens ha tocat viure en
un Estat on no només no protegeix el català, sinó que intenta ofegar-lo.
Per tant, això només ens deixa un camí per a la llengua tenir un estats a favor, és a
dir, una república independent. Tant de bo poguéssim dir per pocs anys Correllengua
perquè voldria dir que la llengua catalana ja no necessita protecció.
Intervé la Sra. Camps. Hi ha molts motius per donar suport al Correllengua. Però ens
agradaria destacar-ne dos. El primer és el caràcter popular que té l'acte. És un treball
conjunt de diverses entitats en l'organització d'un seguit d'actes, accions de caràcter
lúdic, festiu, reivindicatiu participatiu i pedagògic. Però el valor més gran del
Correllengua és el treball que fa per la difusió de l'ús de la llengua i per la promoció de
la cultura catalana. Un dels aspectes identitaris d'un poble és la seva llengua i més
concretament l'ús social de la seva llengua. Més enllà de l'oficialitat. La llengua de
Catalunya és el català. Per tant nosaltres també hi donarem suport.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.
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14.1. - MOCIÓ PER INSTAR AL GOVERN DE LA GENERALITAT QUE DECLARI LA
VARIANT D’OLOT COM A PRIORITÀRIA I QUE ES RETORNI A LA PROPOSTA
INICIAL DEL 2+2.
Núm. de referència : X2021056708
Núm. expedient: SG022021000023

EXPOSICIÓ DE MOTIUS
El dia 23 de juliol de 2021 la Comissió de la Variant d’Olot es va reunir a la Sala de
Plens de l’Ajuntament d’Olot. La reunió va ser presidida per l’Alcalde d’Olot, Josep
Berga, i pel Director General de Carreteres de la Generalitat, Xavier Flores.
Durant aquella reunió el Sr. Flores va exposar que:
-

La variant d’Olot tindria inicialment un traçat de 1+1 i en alguns trams 2+1.

-

Aquesta nova proposta donava resposta a algunes al·legacions que s’havien
presentat durant l’exposició pública de les alternatives de la variant d’Olot.
Totes aquestes alternatives estaven redactades en un 2+2.

El nostre grup municipal exposa que:
-

El projecte de variant C-37 2+2 ja va passar tots els tràmits ambientals i en el
projecte es varen incloure totes les recomanacions del Parc Natural i del
Departament de Medi Ambient de la Generalitat, per tant, no hi ha motius
tècnics ni ambientals que obliguin a reduir la secció.

-

És incompressible que per donar resposta a unes al·legacions després d’una
exposició pública, es canviï completament la proposta de traçat inicial que era
de 2+2.

-

Es molt difícil que la proposta d’una variant de 1+1 pugui assumir amb facilitat
part dels 18.000 vehicles que passen actualment pel l’Avinguda Sant Jordi i
part dels 25.000 vehicles que passen per l’Avinguda de Santa Coloma,
diàriament.

-

Amb la nova proposta de 1+1 no es resoldran els problemes de trànsit a
l’Avinguda Sant Jordi i al centre de la ciutat.

-

La proposta inicial del 2+2 augmenta els nivells de seguretat i disminueix els
nivells de contaminació, garantint que la ciutat i els seus barris vegin disminuït
definitivament el transit, humanitzant i pacificant l’espai urbà.

Vistos aquests arguments el Grup Municipal Socialista, proposa al Ple l’adopció dels
següents:
ACORDS
1- Instar a la Generalitat que la variant d’Olot sigui dissenyada i projectada en un 2+2,
tal com ja s’havia aprovat en el projecte de variant d’Olot a l’any 2007.
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2-Que es prioritzi la seguretat i la sostenibilitat en el projecte de la variant d’Olot.
2- Traslladar els acords al Consell Comarcal de la Garrotxa, als membres de la
Comissió de la Variant i a la Direcció General de Carreteres de la Generalitat de
Catalunya.
El Sr. Guix llegeix el contingut de la moció.
Intervé el Sr. Riera. Des de la CUP mai hem acceptat un 2+2 perquè creiem és del tot
desproporcionat. Des de nostre punt de vista això no seria una variant sinó que
estaríem parlant d’una autovia que partiria la nostra comarca en dos. A més de portar
tota una sèrie de trànsit internacional i un comerç de mercaderies des del centre de
l'Estat cap a cap a la resta d'Europa. Actualment, tenim un problema de mobilitat molt
greu dintre de la ciutat i a nivell comarcal. El 90% de la circulació d’aquesta ciutat és
mobilitat interna. Per tant, un conflicte intern no ho pot solucionar una variant. D’altra
banda, més enllà de teòriques variants hi ha un fet que no podem canviar i aquest és
el túnel de Bracons que no és un 2+2. Llavors podem trobar un 2+2 a Olot i a Bracons,
no. Quin sentit té això. Encara que demà posem la primera pedra de la teòrica variant
en tenim per 10 anys. Estarem aquest temps pretenent que l’avinguda Sant Jordi faci
el paper de variant? Hem de fer alguna cosa mentrestant. I aquest mentrestant és un
pla de mobilitat local i comarcal, a més de portar a terme algun altre tipus de mesura
circulatòria. Hem de començar a parlar de la ciutat del futur. Parlar de vehicles de
mobilitat personal, del transport públic, etc. I parar de debatre quan carrils tindrà la
variant perquè no estem resolent el problema. El problema és intern i no s’ha de
resoldre des de fora.
Senyor Granados. Aquesta és una qüestió molt debatuda i sembla que amb aquesta
moció vostès ens vulguin tornar a col·locar en la casella de sortida en un tema que ja
haurien de ser al final del camí. Tenim un problema greu de mobilitat comarcal que
neix per la connexió de la C-17 cap a la C-37 i que no ha previst bé el pas pels nuclis
urbans de les Preses i d'Olot. Ara tenim greus problemes de trànsit comarcal que no
només se solucionen amb aquesta variant de Les Preses i d'Olot sinó que requereixen
tornar a repensar la mobilitat local i comarcal. Per fi sembla que el Departament del
Territori diu que la variant serà 1+1, amb les corresponents entrades i sortides. En
d’altres debats del ple, sempre s’ha dit que la proposta dels tècnics de territori fos la
que tes tirés endavant. Ara les tècnics consideren que la millor opció és 1+1 perquè és
suficient, pel transit que travessa la ciutat i pel trànsit pesant perquè demanem un
2+2? Aquest 2+2 no treu més trànsit de l’av. Sant Jordi. Quin és el motiu principal? Fe
r passar camions des de i cap a la frontera? Entre els acords que demanen n'hi ha un
que cito: «la priorització de la seguretat i la sostenibilitat en el projecte de la variant
d'Olot». Que la Generalitat de Catalunya promou carreteres insegures? La
sostenibilitat econòmica d’aquest últim traçat és evident. I això ha portat de retruc
també cap una sostenibilitat ambiental. Per tant, necessitem aquesta variant ja i
necessitem que aquest sigui el traçat definitiu perquè la versió correcta ens a sembla
aquesta. Tirem endavant duna vegada el projecte perquè és una urgència per Olot i
comarca. Per tot això, votarem en contra.
Intervé el Sr. Vayreda. En els darrers hem col·locat la variant en el centre de l'agenda
política local i en aquests moments és el principal repte que tenim com a ciutat i
comarca. Des de Junts per Catalunya sempre hem defensat que aquesta
infraestructura ha de ser ben feta, segura i urgent. Això és el que hem defensat
sempre davant de la Generalitat que és qui té la màxima responsabilitat de fer aquesta
obra. Per nosaltres, perquè sigui ben feta i segura ha d'estar desdoblada, és a dir en
2+2, com es preveia inicialment. Sobretot si volem que aquesta variant tregui el trànsit
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de l'avinguda Sant Jordi. A més, per evitar especialment accidents frontals. Ens
sembla que amb un 1+1 ens quedarem a mitges. A vegades les circumstàncies, les
pressions, les possibilitats econòmiques del propi govern fan que es prenguin
decisions que després es veuen al llarg del temps que han estat equivocades. Com
per exemple l’eix transversal que posteriorment es va haver de desdoblar. Per tant,
volem una variant ben feta, segura i que es faci de seguida. Demanem a tots els actors
que hi tenen responsabilitat la màxima urgència, especialment el Govern de la
Generalitat i per tant donem suport a aquesta moció.
Intervé el Sr. Guix. M’estranya que ERC voti en contra a una proposta tant bàsica i
digne per la ciutat. Com a dit el Sr. Vayreda l’eix transversal ha estat un model
accidents mortals. Fins que no s'han desdoblat no hi ha hagut seguretat. La carretera
de Banyoles a Besalú que és un 2+1 en alguns punts, però és una carretera perillosa.
Les carreteres 2+2 són més segures i també perquè a Olot hi ha més volum de trànsit
que no a la Vall d’en Bas i Les Preses. Si fem un 1+1 hi haurà cues i per tant més
contaminació. La majoria de traçat de la variant és 2+2 perquè hi ha 2km de túnel i
lleis europees obliguen a desdoblar-lo. Per tant, quan sortim del túnel ho farem amb un
1+1? Actualment les autopistes són gratuïtes i els transit pesat passarà per allà.
És evident que si volem una ciutat sostenible i pacífica amb els barris ordenats, que
puguem anar a la ciutat tranquil·lament ha d’haver-hi una variant 2+2.
Intervé el Sr. Riera. Transit de vehicles en tenim perquè a la ciutat hi ha uns dels
escorxadors més grans del sud d’Europa. Potser caldria fer uns horaris de pas o
determinar un sistema de pas perquè els veïns de l’av. Sant Jordi no pateixin l’anada i
tornada continua d’aquest vehicles.
També caldria esponjar el trànsit mitjançant obertura de nous carrers perquè l’autovia
no ho resoldrà tot mitjançant obertura de nous carrers i això, s’ha d’estudiar i
desenvolupar ara. Altre assumpte seria fer més eficient el transport públic i que ens
permetés no anar amb el cotxe amunt i avall tot el dia. Tampoc tenim la solució d’un
altra tipus de mobilitat. Cal unificar horaris de treballadores i treballadores cap els
polígons amb la idea de la conciliació familiar.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova 14 vots a favor (11 JxCAT i 3 PSC) i 7 vots
encontra (5 ERC i 2 CUP).
15.1. - ACCEPTAR RENÚNCIA PRESENTADA PER UN REGIDOR
Núm. de referència : X2021057234
Núm. expedient: SG012021000071

Atès que en data d’avui, 18 de novembre de 2021, (reg d’entrada núm. E2021022455)
el regidor de la Candidatura Unitat Popular – poble actiu (CUP – PA) LLUIS RIERA I
CALLÍS ha presentat per escrit la seva renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament
d’Olot.
Atès que es dona una de les circumstàncies previstes en l’article 9.4 del Reglament
d’Organització, funcionament i règim jurídic de les entitats locals aprovat pel Real
Decret 2568/1986 de 28 de novembre que disposa que “els regidors perdran la seva
condició per renúncia que haurà de fer-se efectiva davant del Ple de la Corporació”
De conformitat amb l’article 182 de la LOREG Llei Orgànica del Règim Electoral
General que disposa que: en el supòsit de renúncia d’un regidor, l’escó s’atribuirà al
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candidat de la mateixa llista, atenent l’ordre de col·locació i se sol·licitarà a la Junta
Electoral Central l’expedició de la credencial del substitut
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de portaveus
proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- ACCEPTAR la renúncia al càrrec de regidor de l’Ajuntament d’Olot del Sr.
LLUIS RIERA I CALLÍS de la Candidatura Unitat Popular – Poble Actiu (CUP – PA)
Segon.- Sol·licitar a la Junta electoral central l’expedició de la credencial del candidat
que correspongui de la mateixa llista electoral.
Intervé el Sr. Riera. Agrair a tots els treballadors del consistori per la capacitat de
respondre o d'ajudar durant tot aquest temps que he estat fent de regidor. No ha estat
un mandat fàcil pel fet de la pandèmia. Estem en una triple crisis social, econòmica i
mediambiental. Sumat també a una majoria absoluta. Per tant davant d’una majoria no
puc revertir una seria de coses que es pugui fer en aquí i la meva capacitat
d'incidència és limitada. El mes de maig vaig prendre aquesta decisió primer per una
situació familiar i segon pel meu projecte de pastisser que em comporta molt volum
d’hores. Ho vaig posar en consideració de l’assemblea que ho va acceptar però em va
demanar més temps. Deixo la meva tasca de regidor després de tres anys i mig. Ha
estat un període amb una capacitat d’estudi i aprenentatge constant. Durant tot aquest
temps m’he sentit molt acompanyat, tant per la meva família, com per l'assemblea
local de la CUP, i sobretot per la l’Adriana Roca. Hi ha hagut moments més
decepcionants en els quals no hem pogut aportar el millor o amb la suficientment
capacitat i això, és el que ha fet decantar la balança cap un sentit. Això no és un adeu,
és uns fins ara perquè ens seguirem trobant. Des d’ara mateix, m’ofereixo a la CUP
d’Olot per seguir en un dels seus portaveus o ubicar-me en la posició on consideri més
oportuna. En definitiva per un element actiu, amb la feina que tingui a fer.
La persona que em substituirà és en Jordi Gasulla i Flavià. Una persona que té una
capacitat i una manera de fer que de ben segur serà un gran regidor per aquest
consistori.
Intervé el Sr. Guix. Sorprès per aquest anunci. És una persona perquè vostè és una
persona que té molta passió per les coses i treballa intensament per l'Ajuntament.
Donar-li les gràcies per haver estat aquí a l'Ajuntament i per les seves aportacions
sempre en positiu i raonades.
Intervé la Sra. Barnadas. Des de la sorpresa de la seva renúncia agrair-li tota la
dedicació i tot el temps que has estat aquí a ple rendiment. A disposar pel que calgui i
molta sort en aquesta nova etapa. Contents d’haver compartit aquest tros el camí amb
tu i segur que tornaràs a la política d’una manera o altra.
Intervé el Sr. Alcalde. A la formació que tu formes part ets l’encarregat de traslladar en
el plenari la opinió d'una assemblea. És a dir, trasllades la opinió de moltes altres
persones que prèviament heu decidit un posicionament sobre qualsevol dels punts de
l'ordre del dia del ple. Però, aquest trasllat es pot fer de moltes maneres diferents. Ser
contundent no està renyit en ser respectuós i jo t’agraeixo moltíssim que en totes les
teves intervencions i tot aquest temps que ens has acompanyat en aquest plenari,
sempre has un mostrat un tarannà respectuós. Et voldria donar les gràcies i desitjar-te
molta sort com a persona i pastisser. No tinc cap dubte que més enllà d'aquesta sala
ens veurem dia sí i dia també perquè compartim ciutat i i moltes lluites.
Sotmesa la proposta a votació s’aprova per unanimitat.

Mod ACTS_DP06

16.1.- PRECS I PREGUNTES
MOCIÓ TRANSFORAMACIÓ CAP EN CUAP
Intervé la Sra. Alegre. El ple de desembre de 2020, es va aprovar per unanimitat una
moció presentada pel PSC que instava la Generalitat a transformar el centre d'atenció
primària d'Olot en centre d'urgències d'atenció primària. Es va transmetre la petició a la
Generalitat però ja no hem sabut res més. Ens podrien informar de com està el tema.
Hi ha alguna partida prevista als pressupostos de la Generalitat?
Intervé el Sr. Alcalde. Demanarem a la Generalitat com han atès la nostra moció i en
donarem compte en el Ple.
MOCIÓ EXECUCIÓ DEPURADORA ALT FLUVIÀ
Intervé el Sr. Guix. El mes d’agost vam presentar una moció per reclamar que
s’executés la depuradora de l’alt Fluvià, com es troben els tràmits?
Intervé el Sr. Alcalde. No depèn de l’Ajuntament. Des del SIGMA es va enviar una
carta als ajuntaments afectats, però de moment no ha canviat res de forma substancial
en el darrers mesos.
AMPLIACIÓ SALA COMIATS CEMENTIRI MUNICIPAL
Intervé el Sr. Guix. En quin punt es troba l’ampliació de la sala de comiats del cementiri
municipal d’Olot?
Intervé el Sr. Alcalde. Va per bon camí, s’han realitzats els canvis urbanístics
necessaris i tant bon punt tinguem la millor solució per finançar aquesta obra els ho
farem saber.
OBRES ESPAI CRÀTER I EL SEU ENTORN
Intervé el Sr. Guix. Com estant les obres de l’entorn de l’Espai Cràter? Seria
interessant que aquesta infraestructura cultural i turística es podes tirar endavant el
més aviat possible.
Intervé el Sr. Alcalde. Està dins els terminis previstos i pensem inagurar durant el mes
de febrer. Així, com també tenir acabat el seu entorn que seria la zona del c.
Macarnau, c. del Roser, però no així pel c. Carles I.
SOLAR ANTIGA FARANIERA OLOT
Intervé el Sr. Guix. S’ha fet alguna gestió perquè el solar de l’INS (antiga farinera
d’Olot) pugui ser un solar per aparcaments?
Intervé el Sr. Alcalde. Efectivament ens hi hem posat en contacte, però ens han
demanat que ho comprem. I tampoc ens han donat cap altra solució.
IL·LUMINACIÓ ENTRADA PARC NOU
Intervé el Sr. Guix. Es podria posar algun sistema d’il·luminació a l’entrada del Parc
Nou en aquests dies de Lluernia per evitar entrebancs amb el mal estat del paviment?
Intervé el Sr. Alcalde. Ho farem arribar a Lluernia.
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i no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les nou 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
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LA SECRETÀRIA

