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ACTA NÚM.1 
EL DIA 20 DE GENER DE 2022. 

1A CONVOCATÒRIA 
 

 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 20 de gener de 2022 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),  Adriana Francès i Planellas 
(JxCAT), Gemma Canalias i Rafel (JxCAT), Lluc Charles Flaqué (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), 
Adriana Roca i Collell (CUP) i Jordi Gasulla i Flavià (CUP). 
 
Hi assisteix l’interventor,  Sr. Jordi Salvador Culí. 
 
Actua com a secretària, la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera 
 
La secretària fa constar que els 21 regidors han estat autoritzats per l’alcalde a assistir 
telemàticament a la sessió. L’alcalde assisteix presencialment en el lloc on se celebra. 
 

1.1. - AUTORITZAR LA CELEBRACIÓ D'AQUESTA SESSIÓ PER MITJANS 
TELEMÀTICS 

 
Núm. de referència : X2022002375     
Núm. expedient: SG012022000009 

 
En data 9 de maig de 2021 ha finalitzat l’estat d’alarma que es va implantar a Espanya 
mitjançant el Real decret 926/2020 de 25 d’octubre per regular les restriccions en el 
marc dela pandèmia de la Covid-19 i a partir d’aquesta data totes les mesures 
compreses enaquesta normativa quedaven sense vigència. 
 
La darrera disposició publicada vigent és la SLT/8/2022, de 4 de gener, per la qual es 
prorroguen i es modifiquen les mesures en matèria de salut pública per a la contenció 
delbrot epidèmic de la pandèmia de COVID-19 al territori de Catalunya que en el seu 
article 5 è disposa: 
 
 
Reunions i/o trobades familiars i de caràcter social Les reunions i/o trobades familiars i 
de caràcter social, tant en l'àmbit públic com privat, es recomana que no se superin el 
nombre màxim de deu persones, llevat que es tracti de convivents. 
 
De conformitat amb l’article 46.3 de la LRBRL 7/1985 que permet les sessions 
telemàtiques i regula el procediment de la celebració d’aquestes sessions. En tant que 
persisteix un greu risc sanitari per la col·lectivitat i no disposant d’un espai idoni per 
realitzar la Junta presencialment. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Únic.- Declarar justificada la concurrència i el manteniment de la situació que justifica 
excepcionalment que la sessió del Ple de l’Ajuntament d’Olot prevista pel dia 20 de 
gener a les sis de la tarda, se celebri telemàticament pels membres que ho sol·licitin 
 

 
Sotmesa la proposta  a votació s’aprova per unanimitat. 
 
 

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

S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió plenària ordinària de 17 desembre de 2021. 
 
 

3.1. - PRESA DE POSSESSIÓ DEL REGIDOR LLUC CHARLES FLAQUÉ I 
JURAMENT O PROMESA DE CÀRREC 

 
Núm. de referència : X2022000979     
Núm. expedient: SG012022000001 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Atès que en la passada sessió plenària del dia 23 de desembre de 2021 es va 
acceptar la renúncia de la regidora Gemma Pujolar i Busquets de JUNTS PER 
CATALUNYA - OLOT (JxCAT-JUNTS). 
 
Rebuda la credencial par part de la Junta Electoral Central a favor de LLUC CHARLES 
I FLAQUÉ que ha estat degudament comprovada i demanat en aquest acte se li afecta 
alguna causa d’incompatibilitat. 
 
Es procedeix a donar possessió del càrrec de regidor a Lluc Charles Flaqué i se’l 
requereix que presti jurament o promesa segons fórmula legal recollida en el Real 
Decret 707/1979 de 5 d’abril: 
 
“JURO   /   PROMETO   
COMPLIR FIDELMENT LES OBLIGACIONS DEL CÀRREC DE REGIDOR PEL 
QUAL HE ESTAT ELEGIT, AMB LLEIALTAT AL REI, I GUARDAR I FER 
GUARDAR LA CONSTITUCIÓ COM A NORMA FONAMENTAL DE L’ESTAT, I 
L’ESTATUT, COM A NORMA INSTITUCIONAL BÀSICA DE CATALUNYA “ 
 
 
Intervé el Sr. Charles. Agrair la confiança del Sr. Alcalde per donar-me l'oportunitat 
d'assumir aquesta responsabilitat. També agrair a la regidora sortint, la Sra. Pujolar, 
per la feina ben feta al capdavant de la regidoria d'ocupació i formació 
professionalitzadora, que s'ha traduït amb uns grans resultats que vam conèixer la 
setmana passada:  Durant l'any 2021, des de l'àrea d'ocupació han ajudat a trobar 
feina de manera directa a 385 persones, han gestionat 442 ofertes de feina i s'han 
orientat a 546 persones. A part d'això, s'han enviat 3485 candidatures i s'han inscrit al 
registre de l'àrea d'ocupació 827 persones. Unes dades excel·lents que han ajudat al 
fet de que Olot sigui (dins de les ciutats de més de 35.000 habitants) la que 
més ha reduït l'atur en els darrers 18 mesos: un 30'2%. A partir d’aquest resultats, vull 
lligar-ho els 3 grans objectius que des de la regidoria d'ocupació ens marquem d'aquí 
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al final de la legislatura: El primer objectiu: la formació, orientació i la busca de feina de 
les persones que per certes qüestions, tenen dificultats per aconseguir un lloc de 
treball. El segon, assegurar-nos que els ciutadans que ja tinguin feina, sigui de qualitat, 
amb bones condicions i ben remunerada. D'aquesta última em remeto a una cita que 
va dir el president dels estats units, Joe Biden, fa poques 
setmanes: “pay them more”. Pagueu-los més. I el darrer objectiu, captar i retenir el 
talent jove i qualificat. El jovent d’Olot i comarca, encara que hagin crescut i que tinguin 
el seu cercle familiar i d'amistats format aquí, moltes vegades l'última etapa formativa 
la realitzen fora de la ciutat i ja no tornen més. Ja sigui perquè a fora hi ha més oferta o 
millors condicions. Per tant, és talent que deixem escapar i que tots els actors 
involucrats de tota la comarca, ens hi hem d'esforçar al màxim perquè aquestes 
situacions succeeixin com menys vegades, millor. Voldria remarcar-los que encara que 
sigui de la llista  JuntsxOlot, totes les idees, millores i opinions que em feu arribar els 
regidors dels altres grups municipals, seran benvingudes. Personalment, m'emplaço a 
treballar amb tots vosaltres,  perquè encara que tinguem visions diferents, tots estem 
en aquest consistori per un mateix objectiu que és treballar per la ciutat d'Olot. 
Assumeixo aquesta responsabilitat amb molta il·lusió i ganes de, no només fer feina, 
sinó fer-la ben feta. Encara que em puguin veure massa jove, aquesta és una raó de 
pes per assumir aquesta responsabilitat i tenir l’oportunitat de treballar pel jovent de la 
Ciutat. Poder-los representar i solucionar els seus problemes i inquietuds. Els qui em 
coneixen saben que soc un boig d'Olot.  Enamorat de la ciutat, de les nostres 
tradicions, dels nostres costums i perquè no dir-ho, enamorat d'aquest tret diferencial 
que ens representa el sol fet de ser olotins i que ens fa únics, als ulls dels altres. Així 
doncs, amb un immens esperit d'honor de poder ser un servidor públic olotí, i està al 
servei dels olotins, assumeixo aquest enorme privilegi de ser regidor de l'ajuntament 
d'Olot.  

 
4. - DESPATX OFICIAL 

 
El Sr. Alcalde inicia el ple de l’Ajuntament d’Olot d’aquest gener. Dona la benvinguda a 

les regidores i regidors a una sessió que manté el format telemàtic a causa de les 

mesures de prevenció de la COVID. El Sr. Alcalde informa que, en aquests moments, 

hi ha 18 pacients ingressats amb COVID a l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa i 

35 professionals positius. Per aquest motiu insta a la màxima precaució per fer front a 

la pandèmia que continua amb unes dades de contagis molt elevats a tot Catalunya, 

també a Olot.  

 

Un mes més, el Sr. Alcalde agraeix a totes les persones que, des del seu àmbit 

d’actuació (sanitari, serveis socials, seguretat, protecció civil...), ajuden a combatre la 

COVID i a totes les persones que en pateixen les conseqüències. “A les persones que 

ens cuiden des de fa pràcticament 2 anys en una situació a la que dediquem tots els 

nostres esforços” ha subratllat el Sr. Alcalde que també ha volgut fer un agraïment 

especial al professorat i als responsables dels diferents centres educatius per donar 

compliment a les noves mesures de contenció, algunes de les quals s’han adoptat 

amb poc temps d’anticipació.  

 

El Sr. Alcalde proposa fer arribar l’agraïment del Ple a l’entitat Els Catòlics. Un any 

més s’han encarregat de l’organització dels actes d’arribada dels Reis a Olot. Destaca 

el bon funcionament del campament reial i de la cavalcada que aquest any ha pogut 

recuperar el seu recorregut habitual, d’acord amb les mesures dictades pel 

PROCICAT.  
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També agraeix l’esforç de les entitats que, tot i les dificultats del moment, no deixen 

d’organitzar actes, amb un format molt diferent a l’habitual i dins les possibilitats que 

ofereix la normativa COVID.  

 

També tenir un record per l’episodi del Gloria succeït ara fa dos anys i que a dia d’avui 

encara no hem oblidat. 

  

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 23 de desembre: 

- Particulars: 4 

- Entitats i altres organismes:  7 

 

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 

23 de desembre: 

 

- Dimarts 28 de desembre va assistir a la reunió del Gabinet Territorial de 

Coordinació d'Emergències per la Covid_19, a comarques gironines. A causa de 

les dades de contagi i de l’alta incidència de casos, la Generalitat ha tornat a 

convocar de forma periòdica la reunió que se celebra de forma telemàtica.  

 

- Dimarts 4 de gener es va desplaçar a Girona per mantenir una  visita amb el Bisbe 

de Girona. A la reunió també hi va prendre part la regidora Mariona Camps.  

 

- Dilluns 18 de gener va participar de la Taula Local de Planificació Escolar d'Olot. 

Junt amb la regidora d’Educació, Mariona Camps, va prendre part de la 

convocatòria que va tenir format telemàtic. 

 

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

mateix període: 

- Dilluns 27 de desembre va tenir lloc la signatura de compravenda dels locals -

situats al Passeig Ramon Guillamet, 6-8- on es preveu que s’ubiquin les 

oficines d’Atenció Ciutadana i d’Habitatge de l’Ajuntament. 

- Dimarts 28 de desembre es va reunir amb representants de la Unió Esportiva 

Olot per analitzar la situació actual de la temporada i del club arran de les 

mesures de contenció de la COVID. Al vespre, es va reunir als Catòlics amb els 

representants de l’entitat que  prepara els actes d’arribada dels Reis d’Orient a 

la ciutat.  

- Dimecres 5 de gener va fer l’entrega de la clau de la ciutat als Reis d’Orient. A 

continuació es va desplaçar a Sant Roc per celebrar  l’arribada  de Ses 

Majestats al barri. 
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- Dimecres 12 de gener va prendre part de la jornada de participació del Fem 

Garrotxa per a l’Elaboració del Pla Estratègic Comarcal que va tenir lloc de 

forma telemàtica.  

- Dijous 13 de gener va assistir a l’estrena del LAP “Objetos extraños hablando 

cosas sin sentido” de la companyia  Artistas Salsichas que va tenir lloc al 

Teatre Principal. 

- Divendres 15 de gener va saludar als regidors de l’Ajuntament de Granollers 

que es varen desplaçar a Olot per conèixer el funcionament del projecte 

Garrotxa Domus. Al vespre, acompanyat del regidor d’Urbanisme i Habitatge, 

Jordi Güell, es va desplaçar a l’Orfeó Popular per seguir la conferència 

organitzada pel PEHOC “Economia en el canvi climàtic” a càrrec de Joan Vila. 

- Dissabte 16 de gener va presenciar el partit que el Club Hoquei Olot va disputar 

contra el Sant Just. L’equip olotí va guanyar el partit per un resultat de 2-1.  

- Diumenge 17 de gener a l’Estadi Municipal va assistir al partit entre la UE Olot i 

FC Vilafranca. Va acabar amb la victòria de l’equip local per 5-1. 

- Dimarts 19 de gener va presidir el Patronat de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la 

Garrotxa. A causa de les mesures de prevenció de la COVID, la reunió es va 

fer de forma telemàtica. 

 
Intervé la Sra. Roca. Donar la benvinguda al nou regidor i sumar-nos als agraïments i 
reconeixements que acaba de fer el Sr. Alcalde. 
 
Intervé el Sr. Guix. Felicitar el nou regidor per l'excel·lent discurs que ens ha ofert i ens 
posem a la seva disposició per treballar per la ciutat. També fer una menció a 
l’empresa Xuclà Mecàniques Fluvià que ens ha demostrat que cal treballar en positiu. 
Aquesta empresa per un interès de l’illa càrnica de l’av. Europa en ocupar el seu espai 
i millorar així les seves infraestructures i serveis industrials, s’ha posat d’acord per obrir 
la nova empresa a les Preses i seguir treballant per Olot i la Comarca. En tot cas 
lamentar que aquesta empresa no s'ha pogut quedar a Olot per manca de sòl 
industrial o manca de preus assequibles de sòl industrial. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Donar la benvinguda al nou regidor i adherir-nos també a tota 
la precaució Covid i tots els agraïments del Sr. Alcalde. 
 
 

5.1.- DECRETS 
 
Tot seguit es dona compte dels decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2021LDEC004904 al 2022LDEC000119. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien donar informació del decret núm. 2021LDEC004958, 
referent a tenir per desistit la sol·licitud de la llicència d’obres a les que es refereix 
l’expedient la obtenció de la pròrroga i canvi de titular de la llicència per construcció 
d'edifici plurifamiliar de 55 habitatges i aparcaments? 
 
Respon el Sr. Güell. En prenem nota i els farem arribar la informació. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens podrien donar més informació del decret núm. 
2022LDEC000008, referent a donar per comunicada inici activitat de llar compartida al 
c/del volcà del Croscat núm.41? 
 
Respon el Sr. Alcalde. En prenem nota i els farem arribar la informació. 
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6.1.- JUNTA DE GOVERN 
 
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió 
plenària. 
 
 

7.1. - DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA DELEGACIÓ DE LA 
REGIDORIA D'OCUPACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA 

 
Núm. de referència : X2022002360     
Núm. expedient: SG012022000008 

 
Vist que en la sessió plenària del dia 23 de desembre del 2021 es va acceptar la 
renúncia del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Olot del Sra. Gemma Pujolar i 
Busquets, de JUNTS PER CATALUNYA – OLOT (JxCAT-JUNTS) 
 
Vist que en la sessió plenària del dia d’avui, 20 de gener de 2022 ha pres possessió del 
càrrec de regidor el Sr. Lluc Charles Flaqué, de la llista de Junts per Catalunya – Olot 
(JxCAT – JUNTS) 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Donar compte de la modificació de les competències delegades, en el decret 
de data 25 de juny 2019, en relació a la delegació de la regidoria d’Ocupació i 
Formació Professionalitzadora: 
 
REGIDORIA D’OCUPACIÓ I FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA: Sr. LLUC 
CHARLES I FLAQUÉ 
 
ÀMBIT COMPETENCIAL 
Ocupació 
Orientació i inserció laboral 
Programes ocupacionals per a col·lectius vulnerables 
Formació ocupacional i contínua 
Formació professionalitzadora 
 
FUNCIONS DELEGADES 
Aquesta regidora té facultats de proposta i facultats resolutòries, incloent la resolució 
de recursos, excepte en les matèries delegades o competència de la Junta de Govern 
o del Ple. 
 
 
Segon.- Publicar aquesta resolució al Butlletí Oficial de la Província de Girona. 
 

 
 

Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
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7.2. - DONAR COMPTE DE LA COMPOSICIÓ DEL GRUP MUNICIPAL JUNTS PER 

CATALUNYA (JXCAT-JUNTS) 
 
Núm. de referència : X2022002320     
Núm. expedient: SG012022000003 

 
Vist que en la sessió plenària del dia 23 de desembre del 2021 es va acceptar la 
renúncia del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Olot del Sra. Gemma Pujolar i 
Busquets de JUNTS PER CATALUNYA - OLOT (JxCAT- JUNTS). 
 
Vist que en la sessió plenària del dia d’avui, 20 de gener de 2022 ha pres possessió del 
càrrec de regidor el Sr. Lluc Charles Flaqué, de la llista de Junts per Catalunya -Olot 
(JxCAT - JUNTS) 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 

 
PRIMER.- DONAR COMPTE de la composició del Grup Municipal  
 
JUNTS PER CATALUNYA - OLOT (JxCAT- JUNTS) 
 

- Sr. Josep Berga i Vayreda 
- Sr. Estanis Vayreda i Puigvert 
- Sra. Montserrat Torras i Surroca 
- Sra. Immaculada Muñoz i Díaz 
- Sr. Jordi Güell i Güell 
- Sra. Maria Assumpció Camps i Bosch 
- Sr. Agustí Arbós i Torrent 
- Sr. Aniol Sellabona i Aguilera 
- Sra. Adriana Francés i Planellas 
- Sra. Gemma Canalias i Rafel 
- Sr. Lluc Charles i Flaqué 

 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
7.3. - DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ LA COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ 

COORDINACIÓ DE GRUP 
Núm. de referència : X2022002331     
Núm. expedient: SG012022000004 

 
Vist que en la sessió plenària del dia 23 de desembre del 2021 es va acceptar la 
renúncia del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Olot del Sra. Gemma Pujolar i 
Busquets , JUNTS PER CATALUNYA – OLOT (JxCAT – JUNTS) 
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Vist que en la sessió plenària del dia d’avui, 20 de gener de 2022 ha pres possessió del 
càrrec de regidor el Sr. Lluc Charles Flaqué, de la llista Junts per Catalunya – Olot 
(JxCAT – JUNTS) 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- DONAR COMPTE de la modificació de la composició de la Comissió 
Coordinació de Grup que quedarà integrada pels següents regidors: 
 

- Josep Berga i Vayreda   - President 
- Estanis Vayreda i Puigvert 
- Montserrat Torras i Surroca 
- Imma Muñoz i Diaz 
- Jordi Güell i Güell 
- Maria Assumpció Camps i Bosch 
- Agustí Arbós i Torrent 
- Aniol Sellabona i Aguilera 
- Adriana Francés i Planellas 
- Gemma Canalias i Rafel 
- Lluc Charles i Flaqué 

 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
7.4. - DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DE LA JUNTA 

GENERAL DELS CONSORCI DINÀMIG 
 
Núm. de referència : X2022002337     
Núm. expedient: SG012022000005 

 
Vist que en la sessió plenària del dia 23 de desembre del 2021 es va acceptar la 
renúncia del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Olot del Sra. Gemma Pujolar i 
Busquets de JUNTS PER CATALUNYA – OLOT (JxCAT – JUNTS). 
 
Vist que en la sessió plenària del dia d’avui, 20 de gener de 2022 ha pres possessió del 
càrrec de regidor el Sr. Lluc Charles i Flaqué, de la llista Junts per Catalunya – Olot 
(JxCAT – JUNTS) 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
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PRIMER.- DONAR COMPTE de la modificació de la composició de la Junta General 
dels Consorci DINÀMIG amb la incorporació del Sr Lluc Charles Flaqué com a 
membre, en representació del Grup Municipal de JxCAT - OLOT. 
 
La Junta General del Consorci DINÀMIG quedarà composada per: 
 

- Josep Berga i Vayreda   - President 
- Estanis Vayreda i Puigvert 
- Gemma Canalias i Rafel 
- Lluch Charles i Flaqué 
- Adriana Francés i Planellas 
- Iolanda Suescun i Pérez 
- Marina Alegre i Martínez 
- Jordi Gasulla i Flavià 

 
SEGON.-  Comunicar aquest acord a la Junta General del Consorci DINÀMIG. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 
7.5. - DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DEL PACTE 

PER A LA FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA I L'OCUPACIÓ DE LA 
GARROTXA 

Núm. de referència : X2022002342     
Núm. expedient: SG012022000006 

 
Vist que en la sessió plenària del dia 23 de desembre del 2021 es va acceptar la 
renúncia del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Olot del Sra. Gemma Pujolar i 
Busquets, de JUNTS PER CATALUNYA – OLOT (JxCAT – JUNTS) 
 
Vist que en la sessió plenària del dia d’avui, 20 de gener de 2022 ha pres possessió 
del càrrec de regidor el Sr. Lluc Charles i Flaqué, de la llista Junta per Catalunya – Olot 
(JxCAT – JUNTS) 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- DONAR COMPTE de la modificació de la composició del Pacte per la 
Formació Professionalitzadora i l’Ocupació de la Garrotxa, substituint al representant 
del grup municipal de JCAT - JUNTS, Sra. Gemma Pujolar i Busquets per Sr. Lluc 
Charles i Flaqué. 
 
Segon.- Comunicar aquest acord al Pacte per la Formació Professionalitzadora i 
l’Ocupació de la Garrotxa. 
 
 
Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
 



 

Mod ACTS_DP06 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 

 
7.6. - DONAR COMPTE DE LA MODIFICACIÓ DE LA COMPOSICIÓ DELS 

REPRESENTANTS DE L'AJUNTAMENT D'OLOT A LA FUNDACIÓ ESTUDIS 
SUPERIORS 

Núm. de referència : X2022002346     
Núm. expedient: SG012022000007 

 
Vist que en la sessió plenària del dia 18 de novembre del 2021 es va acceptar la 
renúncia del càrrec de regidora de l’Ajuntament d’Olot del Sra. Gemma Pujolar i 
Busquets de JUNTS PER CATALUNYA – OLOT (JxCAT – JUNTS) 
 
Vist que en la sessió plenària del dia d’avui, 20 de gener de 2022 ha pres possessió 
del càrrec de regidor el Sr. Lluc Charles i Flaqué, de la llista de Junts per Catalunya – 
Olot (JxCAT – JUNTS) 
 
De conformitat amb els articles 23 a 29 del Reial Decret 2568/1986, de 28 de 
novembre, pel que s’aprova el Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals; i 68 a 73 del Reglament Orgànic Municipal 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
Primer.- DONAR COMPTE de la modificació de la composició dels representants de 
l’Ajuntament d’Olot a la Fundació Estudis Superiors, Sra. Gemma Pujolar i Busquets 
per Sr. Lluc Charles i Flaqué 
 
Segon.- Comunicar aquest acord a la Fundació Estudis Superiors 
 
 
 

Presenta la proposta el Sr. Alcalde i n’explica el contingut. 
 

I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 

8.1. - INFORME MOROSITAT 4RT TRIMESTRE 2021 
 
Núm. de referència : X2022002176     
Núm. expedient: TR032022000001 

 
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 QUART 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, 
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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 quart 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. 

 
En resum: 
 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de 
registre factura 

28.18 33.24 29.81 31.95 29.33 

Termini de pagament des de la data 
conformitat factura 

17.18 25.03 20.45 19.66 19.09 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 3.374.990,08 4.012.198,89 3.941.620,08 3.716.150,24 4.740.653,51 

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

14.39 16.31 19.51 18.94 14.27 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

2.299.699,31 1.025.852,48 1.287.800,68 1.300.274,39 4.499.949,74 
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DINAMIG 

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

PAGAMENTS      

Termini de pagament des de la data de 
registre factura 

25.07 33.10 27.58 29.86 24.85 

Termini de pagament des de la data 
conformitat factura 

17.29 27.31 18.52 18.27 19.76 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 123.677,07 150.155,63 46.015,14 83.594,04 392.148.- 

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

16.77 15.04 7.37 11.62 18.46 

TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del 
trimestre 

124.070,62 7.944,11 26.633073 27.961,50 244.372,34 

 
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. 
 
 

8.2. - DONAR COMPTE DE L'APLICACIÓ DEL FONS DE CONTINGÈNCIA 
EXTRAORDINARI "COVID 19" DE L'EXERCICI 2021 

 
Núm. de referència : X2022001758     
Núm. expedient: CPG52022000001 

 
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 a l’exercici 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" 71.345,00   

MENYS APORTACIÓ AL CONSORCI "DINÀMIG" 10.000,00   

TOTAL RECURSOS  987.168,82 

      

     

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   
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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 224.018,82   

Transf. "FPHSJO" (àpats) 40.303,30   

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   

Carites Conveni COVID 19 15.000,00   

FundaciÓ IMPULSA conveni COVID 19 26.000,00   

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) 3.554,49   

Govern local 3.636,05   

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   

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

TOTAL 841.537,45   

MENYS INGRESSOS:    

Ocupacions a la via pública ( terrasses, bars, bonificacions     

concessions, Festes del Tura) 45.588,33   

INDEMNITZACIONS:    

Zones blaves i aparcament Firalet 76.800,00   

Transport públic urbà/Subvenció Estat transport públic 23.243,04   

TOTAL 100.043,04   

TOTAL APLICACIONS   987.168,82 

 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Tanquem una etapa que va començar a l’abril de l’any 2020 quan 
es va aprovar per primera vegada aquest fons. Recordar que es va fer per unanimitat 
de tots els grups. Ens hem de sentir orgullosos que en moments difícils ens vam posar 
tots d’acord. Tot i això, com ja sabíem han estat recursos insuficients i moltes 
d’aquestes despeses s'han convertit ja, en estructurals i han passat a formar part del 
pressupost d’aquest 2022. Vistes les aportacions que han fet des del Govern de la 
Generalitat i el Govern Espanyols, podem dir que des dels municipis hem fet grans 
esforços. 
 
Intervé el Sr. Mir. Evidentment tots els grups vam estar-hi d’acord, tot i que en els seu 
desenvolupament hi ha hagut actuacions que no hem vist del tot clares. Però cal posar 
en valor aquesta gestió conjunta de tot l’Ajuntament en un moment tant complicat per 
la ciutat. 
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Intervé el Sr. Alcalde. M’afegeixo a les seves intervencions i penso que és per sentir-
nos orgullosos de com ens vam comportar en aquell moment tan complicat, en què 
havíem d’afrontar les primeres decisions.  Vam anar molts mesos plegats i naturalment 
després en determinats projectes i programes,  les nostres mirades diferents van fer 
que algunes no les compartissin. Però en general vam donar la resposta del que 
s'esperava de nosaltres. 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
 
 
9.1. - PROPOSANT RESOLDRE AL·LEGACIONS PRESENTADES A L'EXPEDIENT 

PER A LA SESSIÓ GRATUÏTA DEL BE PATRIMONIAL DENOMINAT ANTIC 
CONVENT DE LA DIVINA PROVIDÈNCIA. 

 
Núm. de referència : X2021039981     
Núm. expedient: SC992021000016 
 
 
El Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 23 d’agost de 2021 va 
acordar la instrucció de l’expedient per a la cessió gratuïta del bé de titularitat 
municipal qualificat de patrimonial i situat a Olot al carrer Fluvià núm 25 anomenat 
“antic convent de la Divina Providència” a favor de la Fageda Fundació pel 
desenvolupament del projecte anomenat NOIMA. 
 
En el mateix acord es recavava la següent documentació: 
 

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

 
En l’expedient consta la certificació de data 13 de setembre de 2021, de la fitxa núm 
23 de l’epígraf 311 de l’inventari de béns de la Corporació i determina el caràcter de bé 
patrimonial de la finca objecte de la cessió. 
 

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

En l’expedient hi consta un informe subscrit en data 9 de novembre de 2021, pel Cap 
d’àrea d’educació i cultura, per la directora del Consorci d’acció social de la Garrotxa i 
de la directora del Consorci Dinàmig, com a àrees implicades en el projecte, on 
valoren positivament la iniciativa i posada en marxa del projecte NOIMA, Escola de 
Noves Oportunitats. 
 

c) Informe de l’arquitecte municipal de compatibilitat de l’edifici per a la 
implementació del projecte NOIMA i on s’acrediti que el bé no està compromès 
en cap pla d’ordenació, reforma o adaptació que el faci necessari per 
l’Ajuntament 
 

En l’expedient hi consta un informe que recull aquestes consideracions, subscrit per 
l’arquitecte municipal de data 13 de setembre de 2021. 
 

d) Informe de la Comissió Jurídica validant el procediment de tramitació. 
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En l’expedient hi consta l’informe emès per la Comissió Jurídica de l’Ajuntament de 
data 8 de novembre de 2021 on es determina el procediment de tramitació de la 
cessió. 
 
L’expedient fou sotmès a exposició pública pel termini de 30 dies mitjançant edicte al 
BOP num 225 de 24 de novembre i al DOGC núm 8549 de 23 de novembre, i també al 
tauler d’edictes de l’Ajuntament i al portal de la transparència. 
 
Dins aquest termini d’informació pública s’han presentat tres escrits d’al·legacions: 
 
Esquerra Republicana de Catalunya d’Olot  (RE 2021/25321 de 22 de desembre) 
 
Candidatura Unitat Popular Olot (CUP)   (R.E. 2022/107 de 3 de gener) 
 
Partit dels Socialistes de Catalunya      (R.E. 2022/234 de 4 de gener) 
 
Vist l’informe emès pel Cap d’educació i Cultura on analitza el contingut de les 
al·legacions pel que afecta a les qüestions tècniques. 
 
Vist l’informe de la Comissió Jurídica Assessora que analitza el contingut jurídic de les 
al·legacions presentades. 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
 
PRIMER.- RESOLDRE les al·legacions presentades durant el tràmit d’informació 
pública de l’expedient de cessió gratuïta del bé de titularitat municipal qualificat de 
patrimonial i situat a Olot al carrer Fluvià núm 25 anomenat “antic convent de la Divina 
Providència” en base als informes emesos al respecte i en aquest sentit: 
 
A) Al·legacions presentades pel grup municipal, representat per Josep Quintana 
Caralt 
 
Al·legació 1: Ampliació de l’aula d’alfabetització, es proposa: 

ESTIMAR l’al·legació ja que en la primera fase d’execució del projecte Noima 
es contempla augmentar tant el número de joves atesos com el número 
d’hores. Passant de 18 joves atesos l’any 2021 a atendre 30 joves l’any 2022, i 
de 6 hores setmanals per jove a 20 hores setmanals per jove. 

 
Al·legació 2:  En referència a la quantitat d’alumnes atesos i a la incorporació del PFI 
de l’Escola Pia, es proposa 

DESESTIMAR l’al·legació davant la impossibilitat que el PFI de l’Escola Pia 
quedi inclòs dins el projecte. Es PFI només poden tenir un titular, i en aquest 
cas el titular és l’Escola Pia. Tot i que es podria recomanar i suggerir a La 
Fageda Fundació la coordinació i diàleg amb tots els agents de la ciutat, inclosa 
l’Escola Pia.  

 
Al·legació 3: Referent al detall d’alumnes i formadors per grup així com la concreció 
del número de tutors, es proposa 

DESESTIMAR l’al·legació ja que l’equip de professionals es detallarà a mesura 
que es despleguin els diversos programes formatius. Tot i això La Fageda 
Fundació haurà de complir totes les ràtios alumnes/tutor/professor marcades 
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per les diverses normatives vigents en el moment de posar en marxa el 
projecte Noima. 

 
Al·legació 4: En referència als talleristes i professors, la seva qualificació i 
remuneració, es proposa 

DESESTIMAR l’al·legació ja que una part de l’al·legació es planteja com a 
pregunta i la resta d’aspectes que proposa seran els que marqui la normativa 
en cada moment i en funció del projecte a desenvolupar a mesura que es vagin 
desplegant els diversos programes formatius. 

 
Al·legació 5: En referència a la composició del patronat i la creació d’un òrgan 
consultiu, es proposa 

5.a-  DESESTIMAR que la majoria dels patrons de la nova fundació siguin 
públics, ja que qui presenta el projecte és la Fageda Fundació.  
 
5.b- ESTIMAR l’al·legació que es creï un òrgan consultiu de coordinació 
tècnica amb representació dels agents públics implicats. 

 
Al·legació 6: En referència a la priorització d’accions i projectes per joves que no 
disposen de cap recurs, es proposa 

ESTIMAR l’al·legació incorporant la priorització d’aquells projectes i accions 
destinats als joves i a les joves que en el moment de posar en marxa el 
projecte Noima no disposin de cap recurs públic. 

 
Al·legació 7: En referència a la definició de les competències bàsiques alumnat i 
continguts concrets, es proposa 

ESTIMAR l’al·legació en el sentit de demanar a l’Escola Noima defineixi en el 
projecte curricular del centre, en cada moment i prèvia a la seva execució, les 
competències a assolir, els continguts i les activitats concretes tal i com pertoca 
a una escola amb un projecte educatiu viu i adaptable a cada moment a les 
necessitats dels seus alumnes. 

 
Al·legació 8: En referència a ajustar el paper de les empreses, es proposa 

ESTIMAR l’al·legació, aspecte que també recomanàvem amb l’informe que ja 
van elaborar aquests tècnics el novembre de l’any 2021 i que va amb total 
sintonia amb l’esperit del projecte Noima presentat per la Fageda Fundació que 
s’encamina a aquest objectiu. 

 
Al·legació 9: En referència a un grup de seguiment mixt entre l’ajuntament i la 
fundació amb representació de tots els grups polítics, es proposa 

DESESTIMAR l’al·legació per tal d’evitar duplicitat d’òrgans i reiterar el 
compromís de continuar fent reunions informatives i de treball, amb tots els 
grups polítics, a més de prendre decisions a través dels òrgans propis de 
l’Ajuntament (Junta de Govern, Ple o Junta de portaveus...) 

 
Al·legació 10: En referència a l’enfortiment de la coordinació entre tots els agents 
educatius, es proposa 

ESTIMAR l’al·legació en el sentit de facilitar per part de l’ajuntament a que el 
projecte Noima sigui present i participi activament a les diverses taules de 
coordinació educativa, formativa i d’orientació laboral del municipi.  

 
Al·legació 11: En referència a la UEC i Aula Forma’t, es proposa 

DESESTIMAR l’al·legació ja que el projecte UEC que actualment està 
desenvolupant Aula Forma’t, ho fa perquè aquest operador privat s’ha 
presentat a dues licitacions públiques (una de la Generalitat i una de 
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l’Ajuntament d’Olot) a través d’un procés de contractació públic obert i ha estat 
la oferta més ben valorada. L’Ajuntament no pot obligar a dos privats a 
col·laborar. 
 

Al·legació 12: En referència a les tres especialitats de FPI que actualment s’ofereixen 
conjuntament entre la Generalitat de Catalunya i l’Ajuntament d’Olot (PTT), es proposa 

ESTIMAR l’al·legació ja que és voluntat de l’Ajuntament d’Olot continuar oferint 
a la ciutat els 3 perfils de PTT mentre es continuïn ajustant a les necessitats 
dels itineraris formatius dels joves de la ciutat, i fer-ho amb col·laboració amb la 
Generalitat de Catalunya i el Consell Comarcal de la Garrotxa. 

 
Al·legació 13: En referència a l’aportació econòmica de l’Ajuntament d’Olot, es 
proposa: 
         DESESTIMAR l’al·legació ja que no es planteja una proposta concreta i  només 
es demana un aclariment.  

En tot cas, i a tall d’aclariment, l’Ajuntament d’Olot col·laborarà econòmicament 
amb Noima en funció de la capacitat pressupostària de cada exercici econòmic 
i previ acord dels òrgans competents (Ple, Junta de Govern Local o decrets) i 
sempre amb referència a peticions concretes relacionades amb la proposta 
anual dels programes, projectes, cursos i recursos que s’engeguin cada curs 
escolar i al numero de joves que en siguin beneficiaris, en el benentès que és 
responsabilitat de La Fageda Fundació procurar i gestionar els recursos 
econòmics necessaris per a posada en marxa i bon funcionament de projecte 
Noima. 
 
 

B) Al·legacions presentades pel grup municipal de la CUP, representat per 
Adriana Roca Collell 
 
Al·legació 14: En referència a la revisió de la cessió gratuïta de l’immoble, demanen 
que en lloc de donar gratuïtament el bé immoble, que al cap de 35 anys es revisi de 
nou la cessió i es torni a avaluar la necessitat del servei i es torni a negociar la cessió 
o el retorn de l’equipament a la ciutat, es proposa: 
         DESESTIMAR l’al·legació, en tant que, segons estableix la normativa, (article 50 
del RPEL i 212 de la LMRLC)  La Fageda Fundació ha de complir: 

1) Els fins pels quals es fa la cessió, que s’han d’acomplir en el termini màxim de 
cinc anys. 

2) La destinació, que s’ha de mantenir els 30 anys següents. 
Per tant, si el bé cedit no es destina a l’ús previst  en el termini fixat o deixa de ser-hi 
destinat, la propietat reverteix automàticament de ple dret al patrimoni de l’Ajuntament, 
que a més tindrà dret a rebre, si s’escau, el valor dels danys i perjudicis causats i el del 
detriment experimentat en el bé. 
Si això passés, si hi hagués un incompliment, només caldria constatar-ho en una acta 
notarial i notificar-los-hi i la reversió produiria els seus efectes de manera automàtica. 
 
 
Al·legació 15: En referència a que es demani a la Fageda Fundació un projecte 
actualitzat, es proposa 
          ESTIMAR l’al·legació en el sentit que la Fageda Fundació presenti un text refós 
o un annex al projecte original on inclogui les al·legacions acceptades així com les 
propostes de millora de l’informe dels tècnics també inclòs en aquest expedient amb 
l’objectiu de concretar i actualitzar el projecte després d’haver recollit les propostes de 
totes les parts. 

.  
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Al·legació 16: En referència que el projecte sigui validat per un tècnic d’educació, es 
proposa 
          DESESTIMAR l’al·legació en tant que, segons l’acord del Ple d’instrucció de 
l’expedient, en l’apartat segon, on es relaciona la documentació que s’ha de recavar, 
s’especifica: b) Informe del cap d’àrea d’educació i cultura, d’estudi i validació de la 
necessitat del projecte. 
El tècnic d’educació de l’Ajuntament d’Olot és el cap d’Àrea d’Educació i Cultura. 
Remarcar que al ser un objectiu que incideix en diferents àrees, l’informe justificatiu del 
projecte ha estat subscrit també per la Directora del CASG i la Directora del Consorci 
Dinàmig. 
 
 
C) Al·legacions presentades pel grup municipal PSC, representat per Josep Guix 
Feixas 
 
Al·legació 17: Demanant la modificació de les bases de la cessió gratuïta del bé 
immoble patrimonial municipal emplaçat al carrer Fluvià número 25 d’Olot, es proposa: 
          DESESTIMAR l’al·legació amb la mateixa fonamentació que la del núm 14. 
 
SEGON.- Notificar a la Fageda Fundació aquesta resolució per tal que incorpori en el 
projecte NOIMA el contingut de les al·legacions estimades 
 
TERCER.-  Notificar a la Fageda Fundació els suggeriments recollits en l’informe 
tècnic de data 9 de novembre de 2021 per tal que siguin incorporats en el projecte 
NOIMA 
 
QUART.- Requerir a la Fageda Fundació que redacti el text refós del projecte Noima, 
Escola de Noves Oportunitats, en el termini d’un mes des de la recepció de la 
notificació, on es recullin les modificacions introduïdes 
 
CINQUÈ.- Donar compte de  l’expedient complert al Departament de Presidència de la 
Generalitat de Catalunya (Direcció General d’Administració Local) amb caràcter previ a 
l’acord d’aprovació definitiva del projecte i del conveni regulador  i d’elevació a 
escriptura pública de la cessió. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Camps i n’explica el contingut. 
Posteriorment informe que s’ha iniciat aquesta primera fase del desplegament del 
projecte, donada la urgència per atendre i donar resposta a les necessitats d'aquests 
joves. En aquests moments, l’aula d'alfabetització s'ha incrementat en número de 
joves, en número d'hores a la setmana i número de dies. En breu també, s’iniciarà 
l’adequació d’un espai per realitzar uns tallers per treballar les competències laborals 
d'aquests joves. La tercera actuació en aquesta fase inicial, fa referència a la 
prevenció de l'abandonament escolar prematur. Tenim un gruix d’alumnes que han 
començat aquest primer trimestre i són alumnes que abandonen el curs abans no 
s’acabi. Per tant, es vol fer un treball de prevenció donant suport als centres educatius 
perquè justament aquests alumnes no abandonin el curs. 
 
Intervé el Sr. Gasulla. La ciutat té una problemàtica real i acreditada des de fa anys, 
amb el jovent que queda fora dels itineraris formatius reglats.  En l'actualitat són 
diversos els agents que hi ha ofereixen recursos dirigits a aquest sector, com per 
exemple la UEC, PTT, l'escola d'adults, el Projecte Singulars, l’aula d’alfabetització, 
etc. Entre tots ells es calcula que s'arriba a unes 250 persones. Però a part d'aquests,  
n'hi hauria almenys 150 els quals a dia d'avui no es troben recursos. D'aquests una 
vuitantena són els que Serveis Socials ha identificat com a més vulnerables i que per 
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tant requereixen una atenció més urgent. Creiem que les necessitats educatives de 
tots aquets joves fa molts anys que s'haurien hagut d'abordar des del sector públic. 
Tothom reconeix que estem en aquesta situació perquè l'administració pública no s'ha 
dotat dels mecanismes necessaris per afrontar-la. Els últims anys, cap dels governs de 
la Generalitat han prioritzat l'atenció d’aquest jovent vulnerable. Mentre la Generalitat 
no ordena aquest tema, no podem menystenir cap proposta que intenti posar-hi 
solucions, com és el cas del projecte NOIMA impulsat per la Fageda. 
Per nosaltres és important que el nou projecte es basi en criteris educatius i socials. 
També que es protegeixi davant de possibles ingerències d'interessos privats i 
empresarials. Valorem molt positivament que s'hagi inclòs la creació d'una taula 
tècnica mixta de les àrees d'Educació, Serveis Socials i Ocupació a l'equip tècnic de 
NOIMA. Aquest treball conjunt pot permetre identificar millor les necessitats i 
determinar quins han de ser els objectius a assolir. Des del nostre paper, com a grup 
de l'oposició hem aportat i seguirem aportant propostes perquè aquest sigui el millor 
projecte possible, des del punt de vista de la necessitat pública. Si entre tots 
aconseguim que sigui un èxit, segur que millorem la vida de molts joves i contribuirem  
a fer una societat més justa i més pròspera. Amb la creació de NOIMA, creixen els 
agents educatius que donen sortida d'aquest jovent. Això serà una bona notícia, si 
aconseguim que tots aquests agents es coordinin perquè cadascun treballi el millor 
possible a la seva àrea per assolir l'objectiu comú. En aquest sentit,  creiem que serà 
necessari la creació d'una taula de coordinació dels agents sòcio-educatius vinculats a 
aquest col·lectiu. 
Pel que fa a les al·legacions que hem presentat, creiem que és positiu que durant 35 
anys les àrees d’Educació, Serveis Socials i Ocupació hagin d'elaborar informes 
periòdics per determinar si el projecte està responent adequadament a les necessitats. 
I si en algun moment el projecte s'allunyés dels objectius marcats,  la cessió es pogués 
revertir i l’edifici tornar a l'Ajuntament.  Ara bé, no compartim que a partir de l'any 35 
l'edifici passi a ser propietat de la Fundació La Fageda. Això significaria que a partir 
d'aquell moment es podria fer el que es vulgui amb l'edifici, des de destinar-ho a usos 
diferents del que estem parlant o fins i tot vendre’l al millor postor. Nosaltres proposem 
la cessió d'ús. Això significaria que durant els primers anys el projecte es 
desenvoluparia tal i com s'ha previst. Però que un cop passat els 35 anys no es doni 
l'edifici, sinó que en tot cas si l'equip de govern que hi hagi en aquell moment, decideixi 
què fer. Si renovar la cessió, renegociar-ne les condicions o destinar-ho a altres usos. 
En funció de les necessitats de la ciutat. Avui podem tenir una relació excel·lent amb 
La Fageda, però ningú sap què pot passar en els propers 35 anys. En la seva resposta 
no justifiquen perquè rebutgen la nostra al·legació.  Només parlen dels primers 35 
anys, però no justifiquen la necessitat de fer una donació un cop acabat aquest 
període. Els demanem que ho expliquin. Votarem en contra de la donació de l'edifici 
públic perquè creiem que seria millor una cessió d'ús condicionada als objectius i que 
no faci perdre ni patrimoni, ni capacitat de decisió a l'ajuntament d'aquí a 35 anys. I 
des del punt de vista educatiu compteu amb nosaltres per intentar que aquest acabi 
sent el millor projecte possible. 
 
Intervé el Sr. Mir. Compartim la necessitat que hi hagi recursos per atendre un joves 
que en aquest moment no en tenen. És una bona noticia que estiguem discutint sobre 
com afrontar aquesta problemàtica i de quina manera gestionem aquests recursos des 
del consistori. Per contra, no compartim la forma i el plantejament actual d’alguns 
aspectes. Des del nostre punt de vista l'Ajuntament ha de ser un agent actiu en tots els 
àmbits educatius de la ciutat. Cal assegurar una coordinació entre tots els agents que 
estant treballant en aquest sector i també donar un servei públic de qualitat en la 
vessant de l’educació. En aquest sentit, entenem que la nostra al·legació no encaixa 
en aquests moments en el plantejament que es fa des de l’equip de govern. Però en 
tot cas, si que l’esperit de l’al·legació es pot incorporar en un moment posterior. Els 
demanem un cessió d’ús, almenys d’una part dels espais que es posaran a disposició 
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del projecte. Així, l’Ajuntament podria tenir un espai dintre la Providència on poder 
oferir serveis d’aquesta tipologia dirigits a joves i que consideri prioritaris per la ciutat. 
Es tractaria d’incorporar aquesta particularitat en un posterior conveni per no 
desentendre’ns de recursos com per exemple el PTT. També uns segona demanda, 
seria una taula de coordinació entre els agents que en aquests moments estan 
treballant amb aquest tipus de joves. Des del PTT, l’Aula format, Creu Roja, Escola 
d’adults, etc. Finalment també seria interessant que hi hagués una taula de 
coordinació política on es pogués fer un seguiment d'aquest conveni.  
 
Intervé el Sr. Granados. Compartim la preocupació de les intervencions anteriors per 
aquesta problemàtica de la ciutat que cal abordar, perquè aquests joves actualment no 
són atesos. Per tant, qualsevol projecte és benvingut. Per nosaltres hi ha tres aspectes 
clau en aquest projecte. El primer, és que es puguin arribar atendre més joves dels 
que s’estan atenent en aquests moments. Per això, ens felicitem que es pugui ampliar 
el servei d'alfabetització. En la mateixa línia també s’ha prioritzat, i així ho ha explicat 
la regidora, l'atenció a aquells joves que en el moment de posar en marxa el projecte 
estiguessin més desatesos. El segon punt clau és el grau de vinculació i el grau de 
participació del nostre Ajuntament en aquest projecte. Aquest l’assumirà una fundació i 
segons hem llegit hi tindran cabuda la majoria d’agents educatius i recursos que estant 
treballant amb aquest col·lectiu. És important doncs, que l’Ajuntament pugui fer-ne un 
seguiment detallat des del punt de vista tècnic i polític. En aquest cas lamentem que 
s’hagi desestimat segons ens diuen per evitar duplicitats d’òrgans. També havíem 
demanat que la majoria del Patronat fos de l'administració, però també se’ns ha 
desestimat. Per altra banda, s’ha acceptat la creació d’un òrgan consultiu de 
coordinació on hi fossin representats tots els agent que intervindran a l’escola de 
noves oportunitats. Una altra manera de participar és aportant recursos econòmics. 
Per això vam demanar quina seria l’aportació i en quins criteris. Però també se’ns va 
desestimar al·legant que havíem de fer una proposta més concreta. Però que 
l’Ajuntament col·laboraria econòmicament amb el projecte NOIMA en funció de la 
capacitat pressupostaria de cada exercici i segons les peticions concretes que es 
fessin des de la fundació. Això ho considerem incert i arriscat. El tercer aspecte 
important, és que el projecte que neix tingui en compte tots els agents que estan 
treballant en aquests moments per aquests joves. Per això celebrem que hagin estimat 
enfortir la coordinació entre tots els agents educatius. I que es garanteixi la continuïtat 
del conveni entre el Departament d'Educació i l'Ajuntament en les tres especialitats del 
PFI.  Finalment, els animen en continuar amb la línia de coordinar tots els recursos 
existents perquè aquest projecte neixi de la manera més eficient per aquest joves. 
Considerem que hem rebut molta informació per anar resolent incògnites però encara 
hi ha algunes qüestions dubtoses com aquest pla de viabilitat del projecte i els criteris 
de l’aportació de recursos en el projecte. 
 
Intervé la Sra. Camps. Les taules de coordinació amb tots els agents implicats 
existeixen des de fa temps. Per part de l’Ajuntament hi ha representants de l'àrea 
d'Educació, Serveis Socials àrea d'ocupació o altres agents públics com: l'EAP i Salut 
mental. Justament des d’aquesta taula va ser on es va detectar aquesta necessitat a la 
ciutat. Per tant, no és necessari fer-ne més del compte. La coordinació amb els 
recursos existents de la ciutat que ha esmentat el Sr. Granados, també són 
representats en aquí. En quan la taula de coordinació política, creiem que no ha d’anar 
més enllà del que s’està fent actualment. A partir dels òrgans col·legiats com el Ple i la 
Junta de Govern local i on vostès hi participen, es resolen i decideixen els assumptes. 
I des d’un punt de vista més tècnic en les diferents trobades de treball que fem amb els 
grups.  Per aquests motius tampoc creiem que siguin necessàries. En quan a l’aspecte 
de la cessió, des del nostre punt de vista i també des del de la Fageda que té l’aval 
pels anys que fa que treballa per les persones,  ens imaginem que si durant 35 anys i 
després de ser valorat any a any, acaba sent un projecte consolidat, l’any 36 seguirà 
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sent així i tirarà endavant. Si és cert que una altra forma és la cessió d’ús, però en 
aquest cas a la Fageda no els serviria com a garantia per accedir a finançament, com 
poden ser crèdit o hipoteques. Perquè amb la cessió d’ús no se’ls concediria i cal 
recordar que totes les obres aniran  a càrrec de la Fageda. 
En quan els recursos econòmics, d’entrada és que el projecte NOIMA se sostingui 
econòmicament a partir de subvencions, programes del SOC, d’Educació, etc. Però és 
evident que si això no arriba, des de l’Ajuntament no deixarem novament aquests 
joves sense recursos. La idea del projecte NOIMA no és duplicar recursos. Sinó 
complementar  i establir sinergies amb els recursos existents, entre elles el PFI de 
l’Escola Pia que ha esmentat el Sr. Granados. La proposta és que tots els recursos 
que treballin amb aquesta tipologia i aquest perfil de joves caminin junts. No 
m’agradaria que aquest tema es convertís en un joc polític i perdéssim l’oportunitat de 
donar suport un projecte tant humanitari com aquests, perquè estem parlant de 
persones. No hi podem donar l’esquena. 
 
Intervé el Sr. Gasulla. Des de l’inici hem estat disposats i disposades a treballar per a 
l'èxit d'aquest projecte. En la meva intervenció he insistit bastant que en tot el que faci 
referència a col·laborar perquè aquest projecte sigui un èxit,  precisament per ajudar la 
gent ens hi trobaran. Per tant, amb això no estem fent política. Nosaltres discrepem de 
la donació. Aquest és el punt en què estem en desacord. Per a la resta de coses ens 
hi trobaran, però per  la donació no. Ens ha posat en boca que desconfiem de la vàlua 
de la Fageda. Nosaltres no neguem la seva vàlua, ni la seva experiència dels últims 
anys. Nosaltres diem que no podem saber què passarà d’aquí 35 anys i no ens podem 
arriscar a perdre aquest patrimoni. I el sentit contrari de la nostra votació és per aquest 
motiu. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Vostè demostra desconfiança vers la Fundació quan en la seva 
intervenció diu que d’aquí 35 anys s’ho podran vendre al millor postor. Estem parlant 
de necessitats de persones amb noms i cognoms que sortosament en aquests 
moments ja estant reben una atenció. Però perquè projectes tant importants com 
aquests prosperin cal votar-hi a favor. I les condicions perquè pugin demanar crèdits, 
hipoteques i tot allò necessari per posar en joc aquest edifici necessiten que aquesta 
cessió s’acabi completant amb una donació, si aquest ús s’ha consolidat al cap de 35 
anys. Això és el que va passar amb els pisos dels Cassés. En aquest cas es va cedir, 
en caràcter gratuït, la plena propietat del bé immoble a la Fundació, vistes les 
necessitats per atendre les persones en edat de jubilació i que treballaven a la 
Fageda. Aquestes havien perdut les seves famílies i tenien un grau d’autonomia 
suficient per viure en un centre residencial. En aquell moment també hi havia molts 
dubtes del projecte, els mateixos que ara. Però tots els grups sempre van votar a 
favor, aguantant pressions dels veïns. Vam ser capaços de trobar allò que més ens 
unia i no d'allò que ens separava. Coincideixo amb la Sra. Camps que amb sap greu 
que un projecte com aquest tant necessari i que respon a necessitats de persones no 
hagi obtingut el suport de tots nosaltres. Sense cap vot a favor. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb 11 vots a favor (11JxCAT), 2 vots en 
contra (2 CUP) i 8 abstencions (5 ERC i 3 PSC). 
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10.1. - DONAR COMPTE DEL INCREMENT DE RETRIBUCIONS DEL PERSONAL 

MUNICIPAL DE L'AJUNTAMENT D'OLOT PER A L'ANY 2022 
 
Núm. de referència : X2022000873     
Núm. expedient: RH132022000004 

 
La Llei 22/2021, de 28 de desembre, de Pressupostos Generals de l'Estat per a l'any 
2022 estableix: 
 

• Article 19.Dos: En l’any 2022, les retribucions del personal del servei públic no podrà 
experimentar un increment global superior al 2 per cent respecte a les vigents a 31 de 
desembre de 2021, en termes d’homogeneïtat per als dos períodes de la comparació, 
tant pel que respecte a efectius de personal com a l’antiguitat del mateix. 
 

• Article 19.Cinc: Els funcionaris als que resulta d’aplicació l’article 76 del Text Refós 
de laLlei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat Públic, aprovat pel Reial Decret Legislatiu 
5/2015, de 30 d’octubre i inclosos en l’àmbit d’aplicació de la Llei 30/1984, de 2 
d’agost, de mesures per a la reforma de la Funció Pública, en els termes de la 
disposició addicional quarta de l’EBEP o de les Lleis de Funció Pública dictades en 
desenvolupament d’aquell, percebran, en concepte de sou i triennis, en les nòmines 
ordinàries de gener a desembre de 2022, les quanties referides a dotze mensualitats 
que es recullen en aquesta Llei 22/2021. En cada una de les pagues extraordinàries 
dels mesos de juny i desembre de 2022, en concepte de sou i triennis, els imports que 
es recullen a la Llei 22/2021. 
 

• Article 19.Set: Allò disposat en els apartats anteriors s’ha d’entendre sense perjudici 
de les adequacions retributives que, amb caràcter singular i excepcional, resultin 
imprescindibles pel contingut dels llocs de treball, per la variació del nombre d’efectius 
assignats a cada programa o pel grau de consecució dels objectius fixats al mateix. 
Atès que hi ha crèdit pressupostari suficient en el pressupost de l’Ajuntament d’Olot 
per a l’any 2022 per fer front al increment retributiu que disposa la Llei 22/2021, de 28 
de desembre. 
 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE que el increment de retribucions del personal municipal de 
l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2022 serà del 2 per cent respecte de les retribucions 
vigents a 31 de desembre de 2021, amb efectes econòmics des de l’1 de gener de 
2022. 
 
 
Presenta la proposta la Sra. Francés i n’explica el contingut. 
 
I el Ple se’n dona per assabentat. 
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11.1. - MOCIÓ DE LA PLATAFORMA NO ÉS UN VIAL, ÉS UN CARRER PERQUÈ 
L’AJUNTAMENT D’OLOT ENDEGUI LA CAMPANYA OLOT CAMINA. 

 
Núm. de referència : X2022002518     
Núm. expedient: SG022022000002 

 
INTRODUCCIÓ 
 
Des de la Plataforma No és un vial, és un carrer!, sempre hem procurat per a la 
millora de les condicions de sostenibilitat del nostre tram, posant sobre la taula 
problemàtiques sovint aplicables a tota la ciutat d’Olot. N’hem fet bandera amb un 
esperit basat en l’ecologisme realista, l’anàlisi dels escenaris i la practicitat de les 
solucions proposades. En aquest sentit, segurament sumem més denúncies i 
aportacions amb el segell de “sostenible” que cap altre moviment ciutadà anterior, 
despertant consciències i activant sinergies que han esperonat el naixement de nous 
grups d’acció.  
 
Resoldre situacions negatives heretades i enquistades, ha estat el gran repte que 
aquest petit col·lectiu de veïnes i veïns hem entomat. Com hem pogut comprovar no 
és tasca fàcil, més si considerem que ens adrecem a una ciutadania en gran part 
ancorada en costums de tota la vida, que no ha rebut cap educació ambiental i a la 
qual li costa canviar de perspectiva i valorar els avantatges que obren els nous 
escenaris d’una ciutat verda.  
 
En el tema específic que avui ens porta aquí, Olot no ha evolucionat respectant i 
prioritzant el transeünt. Més aviat ho ha fet mitificant l’automòbil, convertint-lo en 
objecte de culte i distinció personal imprescindible, per sobre d’actius com la salut 
pública, la bona convivència o l’obligat compliment de normes dictades per al bé comú. 
És així com avui vivim en una contradicció: tothom està d’acord en que l’excés de 
vehicles s’ha convertit en un problema de primera magnitud, perquè tenim una xarxa 
de carrers petita i sense vies alternatives per on escapar, i no obstant pocs volen 
renunciar als hàbits adquirits, convençuts que els procuren comoditat sense aturar-se 
a pensar quin és el preu que tots n’estem pagant. 
 
En aquest sentit, des de la Plataforma No és un vial, és un carrer!  volem impulsar 
una iniciativa popular que creiem cabdal, i que si funciona serviria per alleugerir l’elevat 
nombre de turismes circulants. Poques són les opcions que tenim en un municipi tan 
tancat viàriament, però les que hi ha, ho hem dit en altres propostes, es podrien 
aprofitar més i no es fa. El nostre objectiu és, com sempre, que Olot es converteixi en 
el millor lloc del món per a viure. 
 
“OLOT CAMINA” 
 
Fa massa temps que els humans del món motoritzat hem oblidat que el mitjà natural 
de transport de l’home són les pròpies cames, i que amb elles, si volem, podem arribar 
lluny. Seguint aquest principi, per lògica els vianants hauríem de ser la base de la 
mobilitat urbana. No hi ha transport més democràtic, barat i sostenible, i és el que les 
administracions haurien de prioritzar i cuidar, procurant que disposi d’unes 
infraestructures adequades.  
 
És un fet que no tothom té cotxe, ni tan sols bicicleta, tanmateix gairebé tots podem fer 
via a peu. Se’ns repeteix constantment que és una activitat sana i gratuïta, que cal 
practicar habitualment. Augmentar la quota de minuts diaris caminats ens procura la 
dosi d’exercici físic que necessitem, sempre en la mesura de les possibilitats de 
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cadascú, que en una ciutat petita com la nostra són moltes. Per tant, el benefici és 
triple: per nosaltres, pels altres i pel lloc on vivim.  
 
La planificació i el disseny urbans haurien d’estar al servei dels transeünts, perquè no 
tots som conductors, i sí que tots som vianants. En conseqüència, aquest ús i els seus 
usuaris haurien de prevaldre per sobre de la resta de modes de transport, de tots ells. 
Els caminants dinamitzen el petit comerç, multipliquen les relacions socials, i per 
descomptat espongen les vies per facilitar el pas dels vehicles que realment 
necessiten circular-hi. Àdhuc, quan es camina es gaudeix d’una perspectiva més 
autèntica i propera dels indrets. És cert que n’hi ha que per la seva dimensió són 
difícilment caminables, donat que les distàncies són molt grans o la planeitat escassa. 
Aquí tenim la sort que no és així. Olot ofereix una mesura ideal i uns desnivells molt 
suaus.  
 
Promoure les caminades empodera la mainada perquè facilita la seva autonomia a 
l’hora de realitzar determinats desplaçaments, sobretot els del trajecte escolar quan el 
camí és segur. També la socialització amb altres nens. A més, un cotxe menys rodant 
és un focus menys de contaminació, i per al conductor que en prescindeix, una font 
menys d’estrès i un estalvi en diners, salut, i en moltes ocasions, en temps perdut.  
 
Si fem cas de l’ús que la gent d’aquí fa del vehicle propi, ens atrevim a dir que la seva 
percepció està distorsionada: no són prou conscients que en molts casos podrien 
cobrir còmodament els trajectes a peu. Es tractaria d’acostar-los al coneixement 
pràctic d’aquesta realitat. Hem calculat alguns recorreguts pels quals els olotins agafen 
l’automòbil i que són fàcils de fer caminant, sense patir per aparcar ni pels embussos. 
Com a velocitat de referència hem escollit 5 km/h. 
 

• De l’Ambulatori a l’Ajuntament: 12 minuts (1,1 km) 

• Del CAP Sant Miquel als cinemes Olot: 19 minuts (1,6 km) 

• De la Plaça Major al camp de la Unió Esportiva Olot: 19 minuts (1,6 km) 

• De la Plaça Estrella a la Teisa: 10 minuts (850 m) 

• De l’Escola Pia a la Plaça Amèrica: 14 minuts (1,2 km) 

• De l’Escola Volcà Bisaroques al Club Natació Olot: 18 minuts (1,5 km) 

• De la Farmàcia Sans al Torín: 14 minuts (1,2 km) 

• De la Piscina Municipal a la Plaça Clarà: 18 minuts (1,5 km)  

• Del Torín a Correus: 8 minuts (630 m) 
 
Hem vist com d’uns anys ençà l’Ajuntament ha donat esporàdicament llocs prevalents 
al transeünt en punts molt concrets, normalment en entorns naturals allunyats dels 
trajectes quotidians a peu o a les zones comercials del centre de la ciutat, mesures 
que no obeeixen a cap pla general de mobilitat i que creen diferències injustes envers 
altres espais i barris saturats que no tenen ni tindran mai aquest privilegi. A vegades, 
encara, els converteixen en víctimes de danys col·laterals quan per aquest motiu 
reben alguns vehicles extra.  
 
La nostra, en canvi, és una moció benigna, un remei sense contraindicacions. Té totes 
les gràcies i cap inconvenient si realment s’hi volen dedicar il·lusió i mitjans, dels quals 
tampoc en calen gaires. És una qüestió de voluntat i compromís, de presentar els 
desplaçaments a peu com un repte fàcil i plaent, a l’abast de tothom, introduint la 
campanya per exemple a les escoles i centres educatius -i per descomptat també al 
públic en general-, de forma divertida i amena. Fomentaria la idea que un petit esforç 
personal pot revertir positivament cap a un mateix, i fer un gran bé al col·lectiu.  
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Estimular la ciutadania a deixar el cotxe quiet i caminar, també canviaria el nostre 
paper de conductors habituals pel de vianants habituals, i ajudaria a la comprensió i 
acceptació de mesures com el límit de velocitat urbana a 30 km/h, el guany en voreres 
verdes molt més amables, o com és d’agradable baixar la contaminació de l’aire i 
acústica per poder gaudir mentre es camina. Una ciutat que vol estar alineada entre 
les que fomenten la vida sana i la justícia social, no pot girar-se d’esquena davant les 
infraccions constants que deixen a les persones en una posició tan feble. 
 
Per últim, afegim que la nostra proposta ni tan sols requereix d’entrada cap modificació 
en la calçada. Només tenir cura de les voreres i preservar el seu caràcter de zona 
exclusiva de vianants, sense amenaces que els posin en competència amb d'altres 
usos. L’ésser humà sempre és la part més fràgil, i per tant a protegir. 
 
En conseqüència, manifestem: 
 

- Atès que Olot és una ciutat de dimensions reduïdes, en la seva major part força 
plana i assequible a ser caminada, un avantatge que creiem no prou instal·lat 
en la consciència de la gent. 

 

- Atès que tenim una xarxa viària escassa i massa saturada, i que si no hi posem 
remeis cada cop ho serà més, amb poques possibilitats de vies alternatives i 
per tant de fórmules que procurin una disminució dels vehicles circulants.  

 

- Atès que s’ha instal·lat en la població la idea de prioritzar l’ús de l’automòbil per 
a fer recorreguts que serien fàcilment assumibles caminant. 

 

- Atès que no existeix una consciència clara sobre els guanys propis en 
economia i salut, del canvi cap a un hàbit tan saludable com és resoldre a peu 
el dia a dia dels trasllats i de pas fer un xic d’exercici. 

 

- Atès que rau incrustada la idea antiquada que utilitzar el cotxe per anar a tot 
arreu és un signe de distinció, quan avui la major expressió de grandesa és 
contribuir amb el propi exemple a la sostenibilitat del lloc on es viu. 

 

- Atès que adoptar el costum de caminar les petites i mitjanes distàncies dels 
desplaçaments diaris seria profitós per a tots, ja que reduiríem la contaminació 
de l’aire i l’estrès de la conducció per vies sovint massificades. 

 

- Atès que és aquesta una opció, la de caminar, i una proposta, la de la 
campanya “OLOT CAMINA”, que no comporta ocupació extra de la calçada ni 
obliga a canvis de planificació de la mobilitat o d’elements de la via pública, 
més enllà de procurar voreres en bones condicions i de fer-les agradables al 
pas. 

 

- Atès que ja és hora que Olot com a col·lectiu desperti cap a modes de vida 
més sans i que ho faci de manera ostensible des del seu Ajuntament, amb una 
promoció que procuri la màxima difusió i que ens situï al focus de la lluita per a 
la salut i la sostenibilitat en l’espai urbà. 

 

- Atès que fomentar l’educació ambiental i augmentar els coneixements de la 
ciutadania al respecte, sobretot les noves generacions, ha d’estar en el full de 
ruta de qualsevol ajuntament que vulgui que la seva ciutadania, i de retruc el 
municipi, creixin en valor. 
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- Atès que es tracta d’una iniciativa de baix cost, que no demana cap inversió 
concreta en infraestructures, sinó una campanya atractiva i ben feta, amb la 
voluntat de procurar la seva penetració als centres educatius i als mitjans de 
comunicació, i una vocació de continuïtat en termes d’aplicació. 

 
 
La Plataforma No és un vial, és un carrer!, presenta la MOCIÓ: 
 
PERQUÈ L’AJUNTAMENT D’OLOT ENDEGUI LA CAMPANYA “OLOT CAMINA”, 
ADREÇADA A CONSCIENCIAR LA POBLACIÓ QUE OLOT ÉS UNA CIUTAT 
FÀCILMENT CAMINABLE, I EN CONSEQÜÈNCIA A PROMOURE L’ALLIBERAMENT 
DEL MAJOR NOMBRE POSSIBLE DE VEHICLES CIRCULANTS, MOLTS USUARIS 
DELS QUALS PODRIEN COBRIR LES DISTÀNCIES A PEU.  
POSICIONAR-SE CLARAMENT A FAVOR D’UN URBANISME MÉS SOSTENIBLE I 
MENYS MOTORITZAT CONTRIBUIRIA A ESTIMULAR L’EDUCACIÓ AMBIENTAL 
DELS CIUTADANS I POSARIA EN VALOR TOTS ELS BENEFICIS QUE UNA 
CIUTAT EN ESSÈNCIA CAMINADORA ENS APORTA A CADASCUN DE 
NOSALTRES EN TERMES D’ECONOMIA, VEÏNATGE I SANITAT.  
 

 

Presenta la moció la Sra. Duaita i n’explica el contingut. 

Intervé el Sr. Gasulla. Creiem que és una moció que pot ajudar a millorar la situació 
dels nostres carrers, la salut de les persones i l'impacte sobre el medi ambient. 
Actualment, agafem el cotxe per fer trajectes que podríem fer perfectament a peu. És 
evident que no tots els desplaçaments els podem fer a peu, ja sigui perquè hem de 
carregar coses o perquè el punt d'arribada queda massa lluny. Però si és cert que 
podríem prescindir del cotxe moltes més vegades de les que ho fem. Aquesta falta de 
pedagogia es podria començar a treballar amb la proposta de senyalítica que fa a la 
plataforma. La moció no concreta específicament com s'hauria de realitzar la 
campanya, cosa que creiem positiva perquè dona l'oportunitat a l'Ajuntament de fer un 
treball coordinat amb els tècnics de l'Ajuntament, la Plataforma No és un vial i altres 
entitats que els últims anys han fomentat la mobilitat sostenible. 
 
Intervé el Sr. Guix. Bàsicament ens hauríem de fixar en tres eixos: caminar més, 
utilitzar més la bicicleta i el transport públic. Com Ajuntament però, hauríem de 
preparar més la ciutat perquè els ciutadans puguin caminar-hi  i anar-hi amb bicicleta. I 
això, des de fa temps no s’està fent. En el Ple de l’aprovació dels pressupostos ja vam 
fer propostes positives i reals en aquest sentit, com millorar voreres, millor 
senyalització, millor il·luminació, més carrers peatonals i que el Parc Natural entri a la 
ciutat, amb unes avingudes arbrades i sostenibles. També més carrils bicis i sobretot 
més espais segurs entorn de les escoles, als instituts, als centres de salut i als 
culturals. 
 
Intervé el Sr. Quintana. Agrair per haver presentat aquesta moció, bàsicament per 
parlar d’un dels temes que han de canviar més arreu com és la mobilitat. Però també 
per parlar del fet d’anar a peu. Per les mides de la nostra ciutat molts trajectes es 
poden fer a peu. Tenim molts de reptes pendents a la ciutat pel que fa mobilitat i per 
nosaltres és un tema que volent o no, ens hi haurem d’adaptar. Hem de canviar el 
nostre model de mobilitat i per això,  també haurem de canviar el nostre model de vida. 
Un primer pas pot ser posar facilitats perquè la gent pugui escollir quin mitjà de 
transport prefereix. I en aquest sentit uns recorreguts més visuals, posar carrils bici i 
utilitzar més el transport públic pot ajudar-hi. A partir d'aquí veure quin elecció tria la 
gent. 
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Intervé el Sr. Arbós. Agrair a la Plataforma i la resta de grups la implicació per 
traslladar-nos aquests tipus d’iniciatives que nosaltres també veiem amb bons ulls. El 
missatge de la moció recalca un fet que molt evident, però la cultura del cotxe la tenim 
molt arrelada i no donem l’oportunitat el poder anar a peu o en bici.  Estem molt a favor 
d’aquest missatge positiu de la moció. Per tant, ens comprometem a treballar per 
identificar quina campanya seria la més idònia per donar uns resultats que encaixin 
amb aquests objectius. Benvinguda aquesta moció que tracte una vessant molt més 
pedagògica de la mobilitat. Moltes vegades parlem d'infraestructures i normatives, 
però la pedagogia és important perquè el canvi cultural al final acaba sent 
verdaderament el canvi profund i fa que les coses evolucionin cap a millor. 
 
Intervé la Sra. Duaita. Agrair les seves intervencions engrescadores i carregades 
d’empatia.  Desitjar que aquestes intencions no es quedin en això, sinó que es 
concretin i no a llarg termini. Nosaltres tenim idees per crear eines d'aquesta 
campanya que seran molt fàcils i molt directes que podem aportar en una pròxima 
reunió. 
 
Sotmesa la proposta a votació s’aprova amb unanimitat. 
 
 

12.1. - MOCIÓ EN DEFENSA DEL CÀNON DE RESIDUS A CATALUNYA 
 
Núm. de referència : X2022002384     
Núm. expedient: SG022022000001 

 
El context d’emergència climàtica, la convicció i compromís polític envers la lluita 
contra el canvi climàtic i les directives europees, obliguen a legislar per a portar a 
terme una bona gestió dels residus a Catalunya i a tot l’Estat Espanyol. No s’entendria 
d’una altra manera en plena crisi climàtica. En aquesta situació, el Congreso de los 
Diputados va aprovar el passat 23 de desembre de 2021 el Dictamen de la Comisión 
de Transición Ecológica y Reto Demográfico sobre el Proyecto de Ley de Residuos y 
Suelos Contaminados para una Economía Circular. 
 
A Catalunya, amb aquest objectiu, fa dues dècades que es va crear un cànon sobre la 
disposició de residus com a mesura de fiscalitat ambiental. De fet es va crear un cànon 
en l’àmbit dels residus municipals, un en l’àmbit dels residus de la construcció, i un en 
l’àmbit de residus industrials per fer-los més efectius i adequats al seu àmbit.   
 
No es pot entendre l’èxit assolit en la recollida selectiva a Catalunya sense aquest 
instrument fiscal de caràcter finalista que ha aconseguit fins avui, amb una taxa 
relativament modesta, multiplicar el seu efecte incentivador per a complir amb la 
jerarquia de gestió de residus que impulsa la directiva i la normativa estatal de residus. 
 
Els nivells de recollida selectiva actualment es situen al voltant del 46%, quan l’any 
2004, es situaven al voltant del 30%. A més, la progressió del cànon en els pròxims 
anys incentiva que els municipis i tot el sector productiu s’esforcin de forma explícita 
cap a la millora dels seus sistemes de recollida i de gestió de residus per a aconseguir, 
l’any 2035 un reciclatge del 65% dels residus municipals que es produeixin i que no 
vagi a disposició més del 10%. 
 
De fet, el cànon sobre la disposició de residus municipals ha suposat una recaptació 
total de 647 milions d’euros, tot i que en tot el període de vigència entre el 2004 i el 
2021 ha anat modificant a l’alça l’import del tipus impositiu. El darrer exercici tancat, el 
2020, ha suposat un ingrés de 82 milions d’euros, i s’estima que el 2021 s’arribarà a 
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una recaptació superior als 90 milions d’euros. D’aquests, 170 milions d’euros han 
estat destinats al finançament d’infraestructures de gestió de residus municipals i tota 
la resta, és a dir més de 450 milions d’euros han anat destinats a equilibrar els costos 
de la gestió dels residus municipals d’acord amb la jerarquia de gestió, afavorint que la 
recollida selectiva dels residus municipals tingui un cost de gestió inferior al tractament 
de la fracció resta, i que aquesta sigui inferior al cost d’eliminació de la mateixa fracció 
resta.  
 
Pel que fa al cànon de residus industrials s’han recaptat, durant el període de vigència, 
un total de 36.002.887 euros. I finalment, amb relació al cànon de residus de la 
construcció s’han recaptat un total de 33.879.913,12 euros. Aquesta ha estat 
retornada, completament, als sectors en forma de subvencions i actuacions 
específiques de manera que s’ha afavorit la prevenció de la generació i la valorització 
de residus, i també l’impuls de l’activitat econòmica. 
 
S’entén, així, l’ampli consens a favor d’aquest cànon a Catalunya, ja que graven sobre 
l’activitat d’eliminació, considerant-se aquesta la via més efectiva per a la consecució 
dels objectius de la normativa de residus, tot incentivant un comportament més 
respectuós amb el medi ambient i impulsant mesures de minimització i de valorització 
material dels residus. També pel model de retorn dels fons recaptats que ha donat 
impuls a la jerarquia de gestió de residus i el finançament de les infraestructures de 
gestió de residus.  
 
Tal com està plantejada la “Ley de Residuos y Suelos Contaminados para una 
Economía Circular”, posa en risc el model d’èxit català, ja que l’impost estatal proposat 
no té actualment la mateixa concepció que el català, en primer lloc, per no tenir un 
caràcter finalista, en segon lloc perquè, en el cas de Catalunya, suposa retrocedir un 
camí ja recorregut. Aquest fet pot tenir uns efectes desincentivadors per al món local, 
també la industria i l’àmbit de la construcció, de manera que s’aturi la progressió de 
creixement per assolir els objectius de la Unió Europea en matèria de reciclatge i 
estalvi del dipòsit de residus. El mateix efecte pot tenir a la indústria i a la construcció. 
 
Cal tenir en compte a més, que l’actual planificació de Catalunya té en consideració la 
previsió d’ingressos del cànon de la disposició de residus per poder executar les 
diferents actuacions programades. Per tant, la modificació de l’actual cànon produiria 
importants afectacions a la capacitat de polítiques de gestió de residus a Catalunya. 
 
Considerem prioritari i obligatori continuar treballant per incrementar la recollida 
selectiva i defensar l’actual sistema de cànon de disposició de residus de Catalunya, i 
demanem als grups polítics al Congrés i Senat que no donin suport a la llei en actual 
debat parlamentari,  
  
Per tots aquests motius, el grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya – 
Acord Municipal (ERC – AM) proposa l’adopció dels següents ACORDS: 
 
PRIMER.- L’Ajuntament d’Olot dona suport al cànon residus de Catalunya i es suma al 
manifest impulsat per diferents institucions, entitats i personalitats en la seva defensa.  
 
SEGON.- L’Ajuntament d’Olot demana que es modifiqui l’articulat de la Ley de 
Residuos y Suelos Contaminados para una Economía Circular per tal que els cànons 
establerts a l’esmentada Ley només s’apliquin a aquelles comunitats que no disposin 
d’un impost amb les mateixes característiques, així com es blindi el cànon català tal 
com es coneix fins ara, un model de fiscalitat ambiental pioner, òptim i positiu, nascut 
de gran consens polític i social a Catalunya.  
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TERCER.- De no ser així, demana als grups parlamentaris que votin en contra de la 
seva aprovació al Congrés de Diputats i al Senat.  
 
QUART.- Que l’Ajuntament d’Olot es compromet a continuar donant suport als 
programes de reciclatge, reducció i reutilització al seu municipi, així com a l’aplicació 
de l’economia circular.  
 
CINQUÈ.- L’Ajuntament d’Olot es compromet a donar suport a l’Agència de Residus 
de Catalunya en l’aplicació del cànon de disposició de residus, i a la defensa d’aquesta 
mesura fiscal. 
 
SISÈ.- Donar trasllat d’aquest acord a l’Agència de Residus de Catalunya, al 
Departament d'Acció Climàtica Alimentació i Agenda Rural, als grups parlamentaris 
catalans al Congreso i Senat i al Ministerio de Transición Ecológica y el Reto 
Demográfico. 
 
Presenta la moció la Sra. Barnadas i n’explica el contingut. 
 
Intervé la Sra. Roca. Ens trobem una altra vegada la ingerència de l'Estat espanyol i 
posa en risc els passos ja fets en gestió ambiental.  És una pèrdua de competències. 
Actualment la competència és catalana però ens trauran l'eina de gestió de la mateixa 
i ara aquestes seran imposades per Madrid. Votarem a favor d’aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. Guix. És una llei que s'està elaborant en aquests moments al Congrés de 
Diputats  a Madrid. Es tracte d’un mandat europeu que ens mana que hi hagi una llei 
estatal i catalana. Per tant, democràticament tenim els nostres representants en els 
parlaments i ells són qui es cuiden d'elaborar i de votar aquestes lleis. Amb aquesta 
moció el que fem és una ingerència en el procés de negociació de l’elaboració d'una 
llei. Per tant, en aquests moments no veiem oportú que un Ajuntament s'hagi de 
pronunciar davant d'aquestes qüestions que són molt importants, però en tot cas no 
coneixem l'estat de negociació de cada partit parlamentari. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Coincideixo amb la Sra. Roca i la Sra. Barnadas que estem 
davant d’una nova interferència i una recentralització de les competències que fins ara 
s'han exercit amb èxit des de Catalunya.  A Catalunya tenim 40 anys de trajectòria en 
la gestió de residus i promovent eines com és el cas del cànon. Si uns mandats 
europeus obliguen a l’Estat Espanyol a regular,  a dotar-se d'eines, instruments legals 
com poden ser els cànons i per fer front a aquests objectius que ha de complir. 
Evidentment que ho faci. Però en aquells que ja han fet la feina com és el cas de 
Catalunya, han de respectar la feina que s’ha fet. Per tant, pensem que tenim un 
model i unes polítiques d'èxit. Des d’aquí una defensa de l'Agència Catalana de 
Residus i també del cànon. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. Agrair als suports rebuts per la moció. Només per si pot 
ajudar als companys del PSC a repensar-s'ho, recordar que els municipis som els 
primers receptors d’aquests canons en moltes de les seves tasques de gestió de 
residus. Per tant,  creiem que si tenim un manifest a nivell de govern que ha 
promocionat l'Agència de Residus i si els municipis ens hi podem adherir. Crec que 
som els més legitimats en aquest sentit perquè moltes vegades som els grans 
receptors de l’impost d’aquest cànon que perdrem. En aquesta comarca hi ha una 
inversió a punt de fer-se i sense aquesta cànon no es podrà fer o no es podrà fer en la 
dimensió que voldríem. Per tant, clar que ens hem de manifestar com a municipis. Ens 
agradaria moltíssim que s’adherissin en aquesta demanda de país que és molt 
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important per mantenir una competència que si l'hem treballada bé i l'estem 
optimitzant, no entenem perquè no la podem mantenir. 
 
 

13.1.- PRECS I PREGUNTES 
 

Demana la paraula el Sr. Guix per fer notar el seu malestar perquè el Sr. Alcalde ha 
tallat la paraula als regidors dels PSC i ERC en el punt d’aprovació del projecte 
NOIMA, no deixant-los intervenir quan ho volien tornar a fer. 

El Sr. Alcalde respon que ell és qui ordena al debat. Descriu que la Sra. Camps ha 
presentat el punt de l’ordre del dia, seguidament ha donat la paraula a tots es grups i la 
Sr. Camps ha fet una rèplica. En aquí novament ha donat la paraula a tots el grups i 
només ha intervingut el Sr. Gasulla. Ell finalment com Alcalde ha fet una intervenció de 
tancament. Per tant, no ha tallat la paraula a ningú, sinó que no l’ha donada perquè no 
pot ser un debat inacabable. Dona la possibilitat d’intervenir en aquest punt de precs i 
preguntes o en el proper ple que es tracti l’aprovació definitiva del projecte. 

El Sr. Granados entén que és el Sr. Alcalde qui ha d’ordenar el debat i que ell ha 
decidit fer el  tancament. Però si és cert que en representació del grup d’ERC tenia 
intensió de tornar intervenir perquè s’estava parlant del tema i tenien ganes d’aportar-
hi alguna cosa més. 

 
SEMÀFOR CTRA. DE LA CANYA 
Intervé el Sr. Guix. Demanem celeritat en la instal·lació del semàfor que ha d’anar a la 
carretera de la Canya, a prop de transports Minguet. En quin punt es troba? 
 
Intervé la Sra. Muñoz. Estàvem pendents de l'informe del Ministeri per tal de poder 
instal·lar el semàfor. Ens va arribar el passat dia 14, així que el proper dilluns 
començarem a executar l’obra. Al ser el mateix contractista que ha d’instal·lar el 
semàfor del c. Almogàvers ho farà tot alhora.  
 
GESTIÓ D’HORTS 
Intervé el Sr. Guix. Tenim una normativa d’horts i alguns dels horts no la compleixen. 
Demanem  més control i alhora també que l’Ajuntament posi més horts a disposició de 
la ciutadania. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. Anem fent una revisió de tots els horts, però tenim la capacitat 
que tenim per poder-los anar revisant tots. De totes formes em posaré en contacte 
amb el Sr. Guix per si en té identificat algun de concret que no tinguem. En quan a 
l’ampliació de zones d’horts, actualment som de les poblacions que en tenim més. 
Quan podem afrontar aquest creixement ha de ser amb garanties de supervisió i 
qualitat perquè llavors ens porten molts menys problemes. 
 
VORERES C. MACARNAU 
Intervé el Sr. Guix. A principis de març s’inaugurarà l’Espai Cràter. Seria interessant 
arreglar les voreres del c. Macarnau que arriben fins l’Espai Cràter per unificar aquesta 
zona. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No està previst. Però ho estudiarem per una propera actuació. 
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OBRES PLAÇA CLARÀ 
Intervé el Sr. Guix. L’obra de l’antiga gasolinera de la plaça Clarà va molt lenta. 
Actualment el pas a vianants està tallat i potser seria hora que s’obrís un pas 
provisional perquè els vianants poguessin circular per aquest espai. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No hi ha previst res, de totes formes ens ho mirarem per com 
poder-ho millorar. 
 
ACCÉS EMPEDRAT ESGLÈSIA SANT ESTEVE 
Intervé el Sr. Guix. Els pas empadrat per pujar a l’Església de Sant Esteve té moltes 
dificultats per accedir-hi amb cadira de rodes. S’havia dit que s’arreglaria però encara 
no s’ha fet. Quins terminis hi ha per arreglar aquest accés? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. No es tracte d’un equipament municipal, per tant es tracte d’una 
obra d’inversió que no és de l’Ajuntament, sinó del Bisbat.  Estem treballant per si el 
concessionari dels serveis funeraris de l’Ajuntament que ha de fer ús d’aquest pas, pot 
fer-hi alguna actuació. Tenint en compte que és un pas que té aquest element 
patrimonial  i per tant, únicament es podria fer d'alguna mena de guies. 
 
BARRERA PROTECCIÓ SEMÀFOR BAIXADA BISAROQUES 
Intervé el Sr. Guix. Un itinerari molt important per la ciutat és el que va de l’escola 
Bisaroques a Sant Miquel passant pel pont Zamenhof. S’ha demanat d’ampliar voreres 
i posar barreres de protecció en el pont pensant amb els nens i familiars que hi passen 
cada dia? També però hi ha un punt on hi ha un semàfor que s’ha de prémer perquè 
pugin passar els vianants. En aquí caldria posar alguna protecció perquè mentre els 
nens s’esperen per creuar per no lamentar cap accident. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. L’ampliació de les voreres és una obra prevista a fer aquest 
principi d’any i ja està a contractació. Això millorarà molt la seguretat d’aquetes 
famílies que han de passar per aquest pont. També farem més estreta la calçada 
perquè els vehicles redueixin la velocitat en aquest tram, així com també instal·lació de 
radars. Per altra banda, també posarem barreres de protecció no només en aquest 
punt sinó també en d’altres punts. 
 
PODA ARBRES FIRALET 
Intervé el Sr. Guix. S’haurien de fer una poda de formació dels arbres del Firalet 
perquè aquests creixessin amunt i no molestessin les parades del mercat del dilluns, i 
alhora també  per  donar més llum. 
 
Intervé el Sr. Sellabona. En prenc nota. 
 
PREC TAULA PLANIFICACIÓ ESCOLAR 
Intervé el Sr. Granados. S’ha reunit la taula de planificació escolar per al curs següent? 
Ens podríem trobar per parlar-ne tots els grups? 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Sí es va reunir. Em sembla molt bé el prec, perquè el tema és 
prou important com per fer una reunió de tots els grups. Els hi avanço que hi ha hagut 
un descens de les ratios a 20 alumnes a primària per les escoles públiques i 21 per les 
concertades. Això fa que no s’hagi de prescindir de cap grup. Una altra tema que es va 
posar sobre la taula és la demanda dels instituts en nous cicles formatius, tant de l’IES 
Garrotxa, IES Bosc de la Coma i l’IES Montscopa. 
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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 un quart i cinc de 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 

LA SECRETÀRIA 

 


