ACTA NÚM. 1
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 28 DE GENER DE 2016
1a. CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2016000001

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 28 de gener de 2016, a dos quarts de vuit del
vespre, es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de
l’Ajuntament sota la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS
(CiU), amb objecte de celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que
correspon al dia d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (CiU), Núria Zambrano i
Costejà (CiU), Estanis Vayreda i Puigvert (CiU), Núria Fité i Grabalosa (CiU),
Montserrat Torras i Surroca (CiU), Maria del Mar Roca i Reixach (CiU), Josep
Gelis i Guix (CiU), Jordi Alcalde i Gurt (CiU), Pere Gómez i Inglada (ERC), Anna
Barnadas i López (ERC), Clara Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i
Caralt (ERC), Lluís Juncà i Pujol (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir
Bagó (PSC), Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís
Rubió Amargant (CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal
(OeC).
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell.
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
Intervé el Sr. Xavier García, portaveu del grup municipal OeC. Seria una petita
rectificació, perquè en una meva intervenció, que queda recollida a la pàgina 22 de
l’acta, al tercer paràgraf, fa dir el “10%” quan és el “100%”, és només que reculli
aquesta modificació.
Respon el Sr. Alcalde. En prenem nota i farem la rectificació.
Amb aquesta rectificació, s’aprova per unanimitat l’acta del Ple anterior.
2.- DESPATX OFICIAL
Intervé el Sr. Alcalde. Primer felicitacions i reconeixements. Si hi estan tots d’acord,
estaria bé felicitar al Molt Honorable Sr. Carles Puigdemont, en aquest moment
President de la Generalitat de Catalunya, company, fins fa poc Alcalde de Girona;
persona valenta, persona culta, persona amiga de la ciutat d’Olot. Per tant, si els
sembla bé, el felicitaríem i li desitjaríem tots els èxits en aquesta nova funció.
I si els sembla bé, felicitaríem i agrairíem al President Mas el temps que ha estat al
capdavant del Govern del país. Com que sé que aquest punt sé que pot tenir algú que
no hi estigui d’acord, per això els dic si els hi sembla bé. L’agraïment és genèric com a
persona que ha estat desenvolupant un càrrec important per al país.
També, si els sembla bé i estic segur que aquí hi coincidirem tots, felicitar al company
Lluís Juncà per la seva designació, la seva integració al Govern del nostre país, com a
cap de l’oficina del Vicepresident. Crec que per a nosaltres és un honor que un nostre
company estigui al govern de la Generalitat, li desitgem tot l’èxit possible en el bé de
tot el país, i estem segurs de la seva capacitat i de la seva vàlua, per tant que farà una
molt bona feina. I estic segur que tots aquí estem d’acord a felicitar el Sr. Juncà,
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perquè tingui tots els èxits.
Marxant ja del Govern, també ha passat un fet –jo crec que rellevant– a la nostra
ciutat, com és el canvi de president al Club Patinatge Artístic Olot, que ha començat el
seu camí d’èxits i de triomfs als campionats, però hi ha hagut el canvi en la
presidència. El Sr. Joan Fàbrega, un gran president, que en els últims temps ha estat
exercint aquest tasca, ho deixa, i ha fet el relleu al Sr. Josep Sagués. Jo crec que
hauríem de fer arribar al Sr. Fàbrega la felicitació de la Corporació i l’agraïment per la
seva feina, que ha estat fent durant tot aquests temps, perquè realment han estat
temps de molts èxits, en el govern d’un club modèlic per a la nostra ciutat; i desitjar al
Sr. Josep Sagués tots els èxits del món en la seva nova funció.
Pel que fa a entrevistes i a altres activitats d’Alcaldia, com que en vaig donant compte
en les Juntes de Govern Local, i sempre hi ha algun representant de tots vostès allà,
poden trobar la informació, i si no a l’acta també la trobaran.
Potser destacar la reunió que vàrem fer amb l’Honorable Conseller –en aquells
moments– Sr. Boi Ruíz, amb el Director del Servei Català de la Salut, Sr. Josep Ma.
Padrosa, juntament amb els gerents i els presidents dels hospitals de Campdevànol,
de Vic i jo en representació d’Olot, per temes de l’aliança del Triangle i per aclarir
conceptes que en algun moment podien quedar dubtosos, i veure si continuàvem
endavant amb aquesta tasca que s’ha anat emprenent.
També amb qui en aquells moments era Secretari del Govern, i ara és Conseller
d’Empresa i Ocupació, el Sr. Jordi Baiget, també vaig estar amb ell, que en aquell
moment com a Secretari del Govern, per tot el tema del Parc de bombers.
També donar compte al Ple de la meva visita i reunió amb el Sr. Jordi Planell, rector de
la Universitat Oberta de Catalunya, per parlar de quines eren les activitats que estaven
fent a la nostra ciutat, tot i que la Universitat Oberta –com el seu nom diu– no té una
seu geogràfica, sinó que tot és obert. Però ells estan contents de la seva implantació a
la nostra ciutat, i vàrem veure quines altres activitats de nivell universitari podien
continuar-se fent conjuntament amb la Fundació d’Estudis Superiors.
I l’última cosa de la qual volia donar-los compte, és de la reunió amb el Sr. Andreu
Subies, president de la Federació Catalana de Futbol, juntament amb el President de
la Unió Esportiva Olot, Sr. Joan Agustí, amb qui vàrem estar reunits fa pocs dies
parlant de temes de camps de futbol, d’instal·lacions esportives, que crec que afecten
també a la nostra ciutat.
Seguidament, el Sr. Alcalde dóna compte a la Corporació del nombre de VISITES que
ha rebut des del dia de la celebració del darrer Ple ordinari, celebrat concretament el
dia 17 de desembre:
-

de particulars: 28
i d’entitats: 53

A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents
càrrecs de l’administració, durant el mateix període:
- el dia 18 de desembre, va assistir a una reunió de presidents i gerents de l’Aliança
del Triangle Sanitari que va tenir lloc a l’Hospital de Campdevànol i que va ser
presidida per l’Hble. Sr. BOI RUIZ, Conseller de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 4 de gener es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se d’una banda amb el
Sr. JORDI BAIGET, Secretari del Govern i de l’altra, amb la Sra. MIREIA ALABART,
Cap de Gabinet del departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 13 de gener, es va entrevistar a Barcelona, amb : el Sr. JAVIER FRAGA, de
l’empresa “Raons Públiques”; amb el Sr. MARC PIFERRER, Gerent de l’Associació
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Catalana de Municipis i amb el Sr. JOSEP A. PLANELL, Rector de la UOC.
- i el dia 20 de gener, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el Sr.
ANDREU SUBIES, president de la Federació Catalana de Futbol.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS
ACTES que ha mantingut durant el mateix període :

i ASSISTÈNCIA A

- el mateix dia 17 de desembre va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació
Universitària Balmes (FUB) que va tenir lloc al centre l’Atlàntida, de Vic.
- el dia 18 de desembre, va fer una visita a la pista de gel de la Plaça Major i al Nadal
musical de l’Escola Malagrida.
- el dia 19 de desembre, va assistir a la presentació del llibre, titulat “La vida comença
cada dia “ de Joan Mercader, que va tenir lloc a can Trincheria.
- el dia 20 de desembre, va assistir al recompte electoral de les eleccions generals,
que va tenir lloc al Saló de Sessions de l’Ajuntament.
- el dia 22 de desembre, va participar de l’esmorzar de Nadal del CASG i va anar a
felicitar el Nadal als residents del geriàtric de l’antic Hospital. I a la tarda, va assistir a
les reunions de les Juntes del Sigma i del Casg, que varen tenir lloc a la seu del
Consell Comarcal de la Garrotxa.
- el dia 23 de desembre, va anar a fer l’aperitiu amb els treballadors de la planta de
transferència al Polígon Pla de Baix i més tard, va participar també de l’aperitiu de
Nadal de l’Hospital d’Olot i Comarcal.
- el dia 24 de desembre, va anar a donar el bon Nadal a : les Monges de l’Hospital
Sant Jaume, a Mn. Miquel Ramió, Rector de les parròquies de Sant Roc i Sant Pere
Màrtir, a Mn.Lluís Solà, Rector-Arxiprest de les parròquies d’Olot, a les Monges del Cor
de Maria, a les de la Divina Providència i als Pares Carmelites.
- el dia 25 de desembre, va participar de l’esmorzar de Nadal amb els residents de
l’edifici Parc Nou i a continuació va anar a felicitar el Nadal al geriàtric de la Caritat i
posteriorment, a fer el brindis de Nadal a la residència del Tura.
- el dia 28 de desembre, va fer lliurament de la distinció d’ambaixadores de la ciutat,
després d’haver signat el Llibre d’Honor, a : ALBA OLIVERAS FERRER, Llicenciada
en Administració i Direcció d’Empresa que des de fa 6 anys i mig, viu i treballa a
Dubai; i IRENE SOLÉ CANET, Llicenciada en Humanitats, que des de fa un any i tres
mesos, viu i treballa a Liverpool.
I a continuació va tenir una trobada amb els ambaixadors que havien vingut a passar
el Nadal a la ciutat, concretament amb : Carles Bosch, Edgar Illas, Pau Figueras, Marc
Güell, Anna Vila, Remei Capdevila, M. Carme Mateu, Elisabet Canalias i Aniol
Salvador.
- el dia 2 de gener va visitar el Campament Reial instal·lat al centre de la Plaça Clarà.
- el dia 4 de gener va visitar el Lleure Parc Olot, instal·lat al pavelló firal i organitzat
pels Esplais de la Garrotxa, en col·laboració amb altres entitats de la ciutat.
- el dia 5 de gener, va anar a esperar Ses Majestats, els tres Reis de l’Orient, i a fer-los

Mod ACTS_DP06

3

lliurament de la clau de la ciutat, i comenta que aquest any, per motius climatològics,
es va haver de celebrar a la sala Torín.
- del 6 al 10 de gener, va estar de vacances i aprofita per agrair el Sr. Josep Berga, el
fet d’haver-lo substituït en les funcions pròpies de l’alcaldia.
- el dia 10 de gener, va assistir al Ple d’investidura del nou President de la Generalitat,
que va tenir lloc al Parlament de Catalunya.
- el dia 11 de gener va assistir a la reunió de la Comissió Permanent del clúster carni
Innovacc que va tenir lloc a la sala Gussinyé.
- el dia 12 de gener va ser present a la presa de possessió de CARLES
PUIGDEMONT, del càrrec de President de la Generalitat, que va tenir lloc al Saló Sant
Jordi del Palau de la Generalitat.
- el dia 13 de gener, va assistir a la reunió del CSC Consorci de Salut i Social de
Catalunya, que va tenir lloc a la seva seu.
- el dia 15 de gener, va assistir a la reunió de la Junta del Sigma i al vespre, va
presenciar el recital de cançons d’amors i de guerres, interpretat per Gemma Humet,
Paula Arbós i Carol Rovira, al Teatre Principal.
- el dia 16 de gener va assistir a la presentació de la nova temporada del Club
Patinatge Artístic Olot, a l’estrena dels balls que havien de competir l’endemà al
Campionat Territorial i a l’homenatge que es va retre a Joan Fàbrega Llongarriu, al fins
ara president del Club, al Pavelló municipal d’esports.
- el dia 17 de gener va presenciar el partit de futbol entre la UE Olot i el Villareal B.
- el dia 18 de gener, juntament amb el regidor d’Ensenyament, Jaume Mir, varen
assistir a la roda de premsa que va tenir lloc a l’escola Cor de Maria, on es va
presentar el Consell d’Infants, i varen aprofitar seguidament, per visitar l’escola.
- el dia 20 de gener, va ser present a l’obertura de la XVII Jornada de Delegats que va
tenir lloc al Casal Marià.
- el dia 21 de gener, va assistir a la reunió del Consell executiu del Consorci de les
Vies Verdes que va tenir lloc a la seu a Girona.
- el dia 23 de gener, va ser present a la inauguració de l’exposició titulada “Aigua,
natura i paisatge” que va tenir lloc al Centre de Documentació de l’Observatori del
Paisatge i a la presentació del cartell del Carnaval d’Olot 2016, que va tenir lloc al
Casal Marià.
- el dia 26 de gener va assistir a l’Executiva de l’AMI (Associació de Municipis per a la
Independència) que aquesta vegada va tenir lloc al municipi de Cardona.
- i finalment ahir 27 de gener va assistir a la Comissió Permanent d’Innovac que va
tenir lloc a la sala Gussinyé i a l’Assemblea General que va tenir lloc al Saló de
Sessions.
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3. - DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2015LDEC003074 al 2015LDEC003211 i del 2016LDEC000001 al 2016LDEC000160.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària. A partir de gener de 2016 deixen de publicar-se els extractes de les actes de
Junta de Govern Local, atès que en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen
les actes íntegrament a la web de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb els paràmetres
establerts en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
5.1. - DONAR COMPTE DE DIVERSES SENTÈNCIES I RESOLUCIONS JUDICIALS.
Núm. de referència : X2016001741
Núm. expedient: SG052016000003

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
a.- Donar compte de la Sentència de 16 de desembre de 2015, de la Secció Quinta
de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Suprem, per la que es desestima
el recurs de cassació, núm. 4008/2013, interposat pel Sr. Joaquim de Tricheria Polo,
pel Sr. Francisco Tané Sala, pel Sr. Ramon Alentorn Rossell i pel Sr. Ramon Descals
Roca, contra la sentència de 18 d’octubre de 2013, de la Secció Tercera de la Sala del
Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en el recurs
contenciós administratiu, núm. 158/2011, sobre modificació singular del POUM d’Olot
(MPOUM-17).
b.- Donar compte del Decret núm. 65/2015, de 9 de desembre, del Lletrat de
l’Administració de Justícia, pel que es té per desistit al Sr. José Antonio Solá Sanchez,
en el recurs contenciós administratiu abreujat núm. 280/2015 del Jutjat Contenciós 2
de Girona, interposat contra l’acord de la Junta de Govern Local, de data 27 de març
de 2014, de desestimació de reclamació de responsabilitat patrimonial per danys a un
vehicle estacionat a la via pública.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Hi ha dues sentències de les que sí que voldríem
donar compte aquí al Ple: una que és transcendent i important per a la nostra ciutat, i
l’altra també té la seva importància, però no té tanta incidència; aquesta segona és un
desestiment d’una reclamació de responsabilitat patrimonial, que havia arribat fins al
recurs contenciós administratiu, i que en aquests moments, la part que ens
demandava, ha decidit desistir d’aquesta seva reclamació.
L’altra sí que és important, fa referència a la modificació del POUM que es va fer per la
construcció de l’Arxiu a la zona del Torín. Aquesta modificació del POUM, per part
d’algunes persones, que d’alguna manera actuen o solien actuar, jo crec que actuaven
aquí en representació dels accionistes de la plaça de toros, va presentar un recurs
contra aquesta modificació singular del POUM. Això a pesar que ens donaven la raó a
l’Ajuntament, ha arribat fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya el seu recurs,
i ara la sentència, en aquests moments és una sentència que es desestima la
demanda interposada per aquest grup d’accionistes. I la sentència és del Tribunal
Suprem, perquè el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya ja ens havia donat la
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raó; van al Tribunal Suprem i també ens continua donant la raó a l’Ajuntament d’Olot,
en quant a tota aquesta modificació i en quant a la legalitat de la seva construcció.
Crec que això cada vegada més va tancant tot el tema de la propietat de la plaça de
toros, aquest recurs era un recurs que d’alguna manera ens pressionava per veure
com solucionaríem tot això, però el Tribunal Suprem no deixa cap mena de dubte en
què la raó la tenim l’Ajuntament d’Olot i els serveis tècnics i jurídics, que són els que
varen decidir tota la tramitació d’aquest procés.
El Ple es dóna per assabentat.
5.2. - DONAR COMPTE DEL COMPLIMENT EN RELACIÓ AL PERSONAL
EVENTUAL
Núm. de referència : X2016001141
Núm. expedient: SG052016000001

Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que
poden disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte
que:
A data 21 de gener de 2016 l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que preveu l’article
104 bis de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local,
modificada per la llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de
l’administració local tal com recull el següent quadre:

Personal eventual màxim segons
art. 104 bis

7

Personal eventual contractat a
setembre de 2015

2 (dedicacions completes)

Adscripció

Serveis Generals

Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Aquest és un tema que hem d’anar portant aquí al
Ple repetidament, em sembla que és cada trimestre que n’hem de donar compte aquí.
Continuem sense canviar per res el nombre de personal eventual contractat, que són
dos, i fem referència al nombre màxim de personal eventual que podríem tenir que són
7, i per tant continuem complint estrictament amb la legalitat en aquest punt.
El Ple es dóna per assabentat.
5.3. - DONAR COMPTE DE LA MASSA SALARIAL
Núm. de referència : X2016001731
Núm. expedient: SG052016000002

Vist que l’article 103.bis.1 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les Bases del
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Règim Local estableix que les Corporacions locals aprovaran anualment la massa
salarial del personal laboral del sector públic local, respectant els límits i les condicions
que s’estableixin amb caràcter bàsic en la corresponent Llei de Pressupostos Generals
de l’Estat.
Vist que l’article 103.bis.3 de la Llei 7/1985 estableix que la massa salarial es publicarà
en la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la Província, en un termini
de 20 dies.
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 que la massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament
d’Olot, (sense programes específics, ni personal temporal, ni productivitats especials,
ni hores extraordinàries, ni la seguretat social a càrrec de l’empresa), augmentat en un
1%, a 31 de desembre de 2015, és de 4.397.444,62 euros, segons dades i informe de
l’Interventor de l’Ajuntament d’Olot.
Segon.- Es publicarà a la seu electrònica de la Corporació i al Butlletí Oficial de la
Província.
Presenta la proposta el Sr. Alcalde. Entenc que també és un punt que anirà venint a
Ple, potser només un cop l’any, però anirà venint repetidament al Ple, i això és
conseqüències de la famosa LRSAL. Hem de donar compte al Ple de quina és la
massa salarial del personal laboral de l’Ajuntament d’Olot; aquesta massa salarial,
aplicat ja l’1% d’augment –que després en un dels punts específics en parlarem– a 31
de desembre és de 4.397.444,62 euros, segons dades i l’informe que ha emès
l’Interventor de l’Ajuntament d’Olot.
La LRSAL té una limitació sobre incrementar aquesta massa salarial i suposo que el
motiu que ens ho facin dir al Ple i per tant que consti en acta, és que ells volen
controlar que ningú es passi d’aquesta massa salarial.
El Ple es dóna per assabentat.
6.1. - APROVAR LA CREACIÓ I ELS ESTATUTS DEL CONSELL DELS INFANTS
Núm. de referència : X2016001313
Núm. expedient: ED062016000001

Atès que el 23 de novembre de 2015 es va presentar la proposta per crear el Consell
dels Infants a l’Equip de Govern que la va aprovar i donar el vist i plau per tirar-ho
endavant.
La valoració tècnica per part de l’IME és del tot favorable a iniciar el projecte i realitzarlo de manera consecutiva any rere any ja que el Consell dels Infants de la Ciutat d'Olot
és un òrgan de participació, consulta i assessorament de l'Alcalde i del Govern
municipal sobre les qüestions d'interès general per a la ciutat, entenent que la ciutat és
un espai on es fomenten i arrelen costums i hàbits.
El Consell dels Infants permetrà: potenciar i dinamitzar la participació dels infants, fent
possible el debat sobre la vida de la ciutat. Promoure un escenari que esdevingui
educatiu a la vegada que participatiu. Promoure un espai on els infants es puguin
expressar en relació als temes que els interessen alhora que aprenen els valors
democràtics. Fer possible que els infants siguin subjectes actius de la nostra societat.
Donar a conèixer als adults el punt de vista dels infants no només en temes
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estrictament infantils sinó tots els aspectes relacionats amb la ciutat, desenvolupant
així una major sensibilitat cap a la relació entre ciutat i infant. Tenir infants
compromesos, crítics, responsables i participatius ens farà tenir una millor ciutat.
Vist l’expedient administratiu ED062016000001 i antecedents corresponents, el
President de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Aprovar la creació del Consell dels Infants i els seus estatuts, que figuren a
l’expedient.
Segon.- Sotmetre a informació pública i audiència dels interessats aquests acords
d’aprovació de la creació i els Estatuts de consell dels infants, mitjançant la publicació
del corresponent anunci al BOP de Girona, al DOGC, a un mitja de comunicació
escrita diària i en el tauler d’anuncis de la Corporació, pel termini de trenta dies, per a
la presentació d’al·legacions i suggeriments.
Tercer.- Aprovar la creació i els estatus del Consell dels Infants
Quart.- Si l’aprovació inicial esdevé definitiva, publicar íntegrament el text dels diversos
Estatuts al BOP de Girona, a efectes de la seva entrada en vigor i anunciar,
posteriorment, al DOGC la referència del BOP en què s’hagin publicat.
Cinquè.- La modificació definitiva d’aquests Estatuts es notificarà al Departament de
governació i Relacions Institucionals per a la seva anotació en el pertinent registre.
Presenta la proposta el Sr. Mir. El punt és precisament l’aprovació i creació dels
estatuts del Consell dels Infants. No m’estendré molt en l’argumentació perquè és un
tema que ja hem anat parlant amb els regidors del consistori al llarg d’aquests mesos
en la fase de treball i definició del projecte, entraria directament en els acords que es
aprovar la creació del Consell dels Infants i els seus estatus. Aquests estatuts
bàsicament recullen una mica les finalitats del projecte, que van en la línia una mica de
participació, caràcter educatiu que hem volgut donar-li, els valors democràtics que cal
fomentar, sobretot en aquesta franja d’edat en què desenvolupen aquest projecte i
recollir evidentment els punts de vista dels infants sobre temes de ciutat que ens
sembla que com equip de govern, com a consistori, ens poden ser útils; després
defineix les funcions; acordar el tema que treballarem aquest any, debatre’l,
consensuar acords i presentar el treball i acords a l’equip de govern i al Ple municipal;
la composició i el finançament del mateix. Per tant es tractaria d’aprovar la creació
d’aquest Consell i d’aquests estatuts i després evidentment fer les informacions
públiques pertinents que ens corresponguin per tal de constituir-lo de manera oficial. Si
hi ha qualsevol aclariment els hi faré encantat.
Intervé la Sra. Descals en representació del grup municipal CUP. La Ciutat dels Infants
de Tonucci és la ciutat de totes i tots. És una ciutat educadora que es mira amb els ulls
de nens i es ratifica, millora amb els mateixos ulls. El Consell dels Infants ordenat a
partir d’aquests estatuts és una eina participativa en què els infants es comunicaran
directament amb tot el consistori a través del Ple i per tant viuran en primera persona
aquesta experiència. La metodologia aplicada a Olot permetrà que els infants
assistents al Ple parlin en nom de tots els infants que hi han participat, no només
representants de la seva aula, perquè són tots els quasi 700 nens i nenes que amb un
sistema participatiu han consensuat les propostes que ens faran arribar. Com diu
Oscar Rebollo, coordinador de la Xarxa de Projectes de Participació Infantil de la
Diputació de Barcelona, la participació té com a objectiu transformar la ciutat. El
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Consell dels Infants, els nens i les nenes, no són alumnes de l’escola sinó infants de la
ciutat. Volem felicitar per tant els nens i les nenes que han participat, els mestres, els
tutors i tutores de les escoles d’Olot que han estat treballant en aquest procés llarg i
laboriós, el procés previ a la concreció de les propostes que suposa dedicar-hi molt de
temps. També volem felicitar a l’IME, els tècnics i al Regidor i a l’Equip de Govern per
la part que els toca. Per tant valorem positivament la creació del Consell dels Infants ja
que representa un exercici de democràcia directa exercida pels infants de la ciutat, que
farà que puguin prendre part de les decisions que els afecta dins de l’àmbit municipal i
que puguin proposar-ne de noves. També valorem que poc a poc es facin passes cap
a models de participació i que esperem que no es converteixin en un òrgan que
justifiquin accions de govern i que realment sigui un espai de propostes que s’hi
respecti l’autonomia i la veu, sigui la que sigui. Voldríem afegir un apunt, que pensem
que també estaria bé, ja que s’ha fet també alguna iniciativa amb els joves, com els
Pressupostos participatius, pensàvem que també estaria bé que des de la Regidoria
de Gent Gran es poguessin a començar a fer processos similars que també seria
interessant la mirada de la ciutat a partir dels ulls de la gent gran que tenen un gran
bagatge i una gran experiència. Per acabar, felicitats per aquesta iniciativa.
Intervé el Sr. Gómez en representació del grup municipal ERC. Sí, com deien els
companys de la CUP nosaltres també us felicitem per la iniciativa. Pensem que és una
molt bona idea, felicitem també a tots els tècnics de l’IME que seguint la idea d’”Olot
Ciutat Educadora” doncs s’han de fer passos en aquest sentit i en aquest apartat
afecta la “Ciutat Educadora”, però també com recordaven els companys de la CUP,
nosaltres també valorem sempre els espais de participació ciutadana i estem sempre a
favor que hi hagi mecanismes d’aquest tipus de participació, que engresquem des de
les administracions que la ciutadania participi, en aquest cas afecta a més a més als
més petits, que són el futur i que són els que d’alguna manera han de començar a
canviar aquesta imatge d’enquistament de la política tradicional, de fer una nova
política i de participar voluntàriament la ciutadania en aquesta nova política que hem
de fer entre tots i des de l’Ajuntament està molt bé que insistim, que insistim en aquest
idea. Esperem encara amb il·lusió, amb molta il·lusió al ple del mes de març, a veure
quina sorpresa ens trobarem, perquè per nosaltres també serà una sorpresa veure
nens de 5è i 6è de primària que ens fan les seves propostes i a veure quines decisions
prenem en aquest sentit, aprofitem per engrescar també, no només els més petits,
sinó el conjunt de la ciutadania, els pares que participin i potser la idea de la Sra.
Descals de fer un Consell de la Gent Gran doncs també es pot ampliar a múltiples
consells consultius o participatius que podem crear des de l’Ajuntament i també els
engresquem a fer-ho. Per part nostra, només respecte dels estatuts, ja els aprovarem i
votarem a favor, però tenim un parell d’articles que sí que tenim un parell de matisos,
que bàsicament són l’article 15 que hi estem d’acord, diu les tasques de coordinació i
dinamització del Consell dels Infants de la ciutat d’Olot s’assignen a l’Institut Municipal
d’Educació a través dels seus tècnics, fantàstic, però després hi ha una coma i un
afegit que diu, o aquells en qui delegui. Nosaltres entenem que per arrencar potser no
n’hi ha prou amb els tècnics però sí que, o a curt termini o a mig termini entenem que
no s’hauria de contractar una empresa privada per fer una activitat participativa i que
són els mateixos tècnics, els tècnics de l’IME juntament amb els educadors de les
escoles primàries els que ja poden, un cop endegada l’activitat, ja poden tirar
endavant, els anys successius, la dinamització d’aquests consells. Per arrencar ja
entenem que hi ha una sèrie de dificultats però un cop ja està arrencat entenem que la
dinàmica per ella mateixa ja és més senzilla i per tant l’altre punt, que ja que parlem de
participació i de consells de ciutadania, en aquest cas dels mes petits, doncs entenem
que el punt del finançament sí que ha d’anar a càrrec evidentment dels pressupostos
anuals però entenem que el cost hauria de ser sinó zero, tendint a zero perquè
entenem que la ciutat té mecanismes propis i que l’ajuntament té tècnics prou
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capacitats perquè puguin tirar-ho endavant sense necessitat de gaires costos. Reitero
ens les felicitacions i engrescar-los a continuar en aquesta línia.
Intervé el Sr. Mir. Sí, en primer lloc agrair la bona acollida de la proposta, evidentment,
pel que fa a les aportacions del Sr. Pere Gómez, dir-li que efectivament és l’any
d’arrencada, a més a més és un any en què l’IME, pel que fa als tècnics hem tingut
algun problema de baixes i tal i per tant tampoc s’hi ha pogut ser tot el que calia i
coincideixo amb vostè que en properes edicions intentarem que des de l’IME es pugui
dinamitzar aquest projecte i efectivament el finançament va lligat una mica a això, és
l’empresa que en aquests moment ens està portant això doncs requereix aquest
finançament que hem posat aquí. Tota manera incideixo en que això és una aprovació
inicial i per tant si els sembla que alguna d’aquestes propostes les hem d’incloure en el
reglament, en les facin arribar i intentarem doncs incloure’ls-hi. Jo entenc que tal i com
està redactat el reglament això no ho impedeix i per tant no crec que en aquest sentit
s’hagi de modificar res en això. Pel que s’ha comentat en fomentar la participació en
altres àmbits doncs simplement dir que des de l’IME ja estem treballant en altres
projectes de participació que quan els tinguem més lligats també els portarem aquí al
Ple perquè els puguem debatre amb vostès.
Sotmesa la proposta a votació, s'aprova per unanimitat.
7.1. - APROVACIÓ ESTRATÈGIA I PROGRAMA ACTUACIONS CETS GARROTXA
2016-2020
Núm. de referència : X2016001707
Núm. expedient: IM072016000001

La diversitat d’ens d’abast comarcal que treballen per un desenvolupament de la
Garrotxa ha propiciat la definició i execució de diferents plans, programes i estratègies
comarcals que conflueixen en un mateix objectiu: el desenvolupament socioeconòmic
de la Garrotxa. Atenent a la diversitat d’instruments que treballen vers aquest objectiu,
es considera necessari identificar i fer un seguiment específic de la planificació
estratègica d’abast comarcal que crea un marc de referència pel desenvolupament
turístic de la Garrotxa per tal d’assegurar-ne el seu encaix amb els Principis de la
CETS.
Alhora, per assegurar que el desenvolupament turístic de la comarca pren com a
referència la present Estratègia i Programa d’Actuacions, resulta imprescindible
reforçar-ne els òrgans i espais de pilotatge de la CETS. Així, cal establir mecanismes
de treball tècnic i participació que assegurin la governança de la CETS, entesa com
una organització efectiva, transparent i que integri la millora contínua en el seu
funcionament. Aquests mecanismes han de permetre un clar lideratge de la CETS per
part del Parc Natural de la Zona Volcànica de la Garrotxa i de Turisme Garrotxa –
Fòrum de la CETS.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Únic.- Aprovació de l’estratègia i programa d’actuacions CETS Garrotxa 2016 – 2020
(Carta Europea de Turisme Sostenible).
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Com sabem Olot i la Garrotxa hem estat pioners, i
un exemple, no d’ara sinó des de l’any 2000, en la conciliació entre la conservació del
patrimoni i el desenvolupament turístic. Aquesta voluntat de conciliar aquests dos
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objectius es va concretar per primera vegada l’any 2001 amb la Carta Europea del
Turisme Sostenible, essent tot el territori de la comarca de la Garrotxa el primer de tot
l’Estat Espanyol que aconseguia aquesta certificació. És una carta que és un
compromís que certifica la Federació EUROPARC i que vol donar compliment als 10
principis del turisme sostenible en espais protegits, és una certificació voluntària i que
es concreta llavors en aquesta estratègia i en aquest programa d’actuacions que avui
portem.
Des de la primera certificació el 2001, la Garrotxa ha impulsat tres certificacions,
aquesta que portem avui és la tercera, i que aniria entre el 2016 i el 2020. Destacar
també que és la primera vegada que portem aquesta carta en el Ple municipal, ens
sembla que és una voluntat del propi equip de govern, del compromís amb aquesta
estratègia, i tot i que no ens compromet des d’un punt de vista legal, sí que és un
compromís públic de respecte a la Carta durant aquests propers cinc anys.
Com hem elaborat o com s’ha elaborat aquest document? Aquest document és un
document que no ha elaborat l’ajuntament d’Olot, és un document que l’ha elaborat
l’equip tècnic del Parc Natural de la Zona Volcànica amb la participació de les
empreses de la comarca que estan adherides en aquesta carta i també dels
ajuntament que hi han volgut participar. Aquesta mateixa setmana s’ha enviat aquest
document a la Federació EUROPARC perquè comenci a fer el procés de certificació i
en els propers dos mesos el mateix Parc desenvoluparà les cinquanta-cinc actuacions
que hi ha en aquest programa en accions més concretes, amb un calendari i també
doncs amb els actors que hi han de participar.
Aquestes cinquanta-cinc actuacions estan recollides amb vuit apartats que fan
referència a conceptes com les infraestructures turístiques, la potenciació de totes les
estratègies de sostenibilitat, la promoció de la destinació, la innovació en el sector
privat turístic, la comercialització dels serveis o bé el concepte o objectiu de la població
local com a principal beneficiària. Tot són accions dirigides o liderades, pel sector
públic o pel sector privat, o bé destinades a la població local, turistes i visitants. Al final
és un pas més el que presentem avui, un granet més de sorra per avançar en el que
s’anomena ja fa temps aquest “turisme responsable” que és un concepte que fa molts
anys va definir molt bé un professor a la Cimera de Turisme de Ciutat del Cap, a Sudàfrica, un professor, el Sr. Harold Godwin, que va dir que en aquests moment el repte
principal del turisme és crear millors ciutats per viure, que voldrà dir que són millors
ciutat per visitar. Per tant amb aquest objectiu esperem que la carta ens hi ajudi i que
entre tots puguem impulsar aquest repte.
Intervé el Sr. Garcia en representació del grup municipal OeC. Des d’Olot en Comú
votarem a favor d’aquest document, ens sembla unes molt bones propostes, de totes
maneres voldríem remarcar el que al nostre parer encara és una debilitat del turisme a
la nostra comarca i és el fet de què pensem que els ajuntaments una mica van
cadascú al seu aire i encara no es va tots a l’una en matèria turística per tant, ens
sembla que en aquest aspecte tenim encara un camí a recórrer i feina a fer.
Intervé el Sr. Lluís Rubió en representació del grup municipal CUP. A nosaltres
segurament estaríem molt d’acord en moltes coses que ha dit el senyor regidor, però
sí que volíem fer una sèrie d’apreciacions: disposar d’aquesta estratègia marc que ha
explicat el senyor Vayreda per establir les actuacions de turisme, i en clau comarcal
ens sembla del tot necessari sent Olot una peça més però clau en el mapa turístic del
parc i per extensió de la comarca. El que és més ambiciós d’aquest compromís no és
la línia de continuïtat amb la que venim treballant ja fa anys de forma conjunta amb la
comarca, sinó els compromisos sincers amb la població local, la gran oblidada
d’aquesta estratègia.
La nostra disconformitat, no en el fons del document sinó en les actuacions empreses
per l’actual equip de govern en matèria de turisme, rau en el fet que la població local
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no es un agent actiu ni decisiu en aquesta estratègia.
Tampoc podem parlar, al nostre entendre, d’una incorporació activa de les necessitats
locals en la planificació turística. El model de turisme actual d’Olot ens sembla que es
un model empresarial, comercial, d’impacte massiu basat sobretot en una excel·lent
promoció turística, això se’ls ha de dir, ens els mitjans de comunicació però poc basat
a escoltar les necessitats locals en la seva planificació.
D’entrada tenim un escull que no l’estem superant, no l’estem enfocant, al menys des
de la nostra posició ho veiem així, que es el tancament dels centres d’informació del
Parc Natural, que és un dels pilars que fonamenta i sustenta la Carta Europea de
Turisme Sostenible, tot i que no l’única evidentment; com el Parc Nou que és un punt
clau per reorientar els turistes i evitar la massificació a la Fageda, com s’ha vist en
aquesta ultima tardor i en tantes d’altres, és un petit escull d’un quilòmetre, un
quilòmetre i mig, i som incapaços de resoldre satisfactòriament els col·lapses que hi
ha, la petjada humana que hi pugui haver, els perills per a la integritat física de les
persones.
En segon lloc, moltes pràctiques turístiques que es fan en espais especialment
sensibles i especialment protegits, estan encara lluny de ser tractats amb les
limitacions que suposaria seguir escrupolosament els valors de la Carta, diguem-ne la
Fageda d’en Jordà, el Croscat, Sta. Margarida i també sobretot, la Reserva Integral de
la Moixina i el Montsacopa.
Per això considerem que el paper ho aguanta i que més enllà, que segurament i també
sabem i ho aplaudim, algunes de les actuacions que des d’Olot s’han fet per sumar-se
a aquesta estratègia, som conscients que encara estem en la praxis, a anys llum del
que segurament hi estan treballant altres ciutats de la mateixa índole d’Olot.
Som conscients també que la voluntat pot ser anar cap aquí, cap als tres vectors de la
sostenibiliat, l’ambiental, la social i l’econòmica, però també sabem que darrera
l’acreditació, la renovació de la Carta i l’adhesió, manca una revisió de les actuacions,
una gran capacitat d’autocrítica i una millora en el sistema d’indicadors d’avaluació.
Per tant, nosaltres estem cent per cent d’acord amb la Carta, amb la metodologia i
amb la seva aplicació, ens sembla correcte però millorable les actuacions que
permetin concretar la carta, totalment revisables, i sobretot mancades de la tant
necessària participació local.
En aquesta estratègia sí que hem vist diverses actuacions que surten detallades, que
algunes hi estem molt d’acord, en altres pensem que són accions que ja veníem fent i
que s’han volgut incorporar a la Carta, quan hauria de ser a partir de la Carta fem les
actuacions, i com per exemple s’hi encabeix el projecte del Parc dels Volcans, que és
una qüestió nova, que segurament s’hi inclourà però que tenim dubtes de que
respongui als criteris que marca la Carta de Turisme sostenible.
Per a tot això nosaltres ens abstindrem perquè veiem aquestes accions poc concretes
i que sobretot aquestes que hem vingut fem durant aquests anys que s’han anat
posant com amb calçador. Per això nosaltres ens abstenim.
Intervé la Sra. Barnadas en representació del grup municipal ERC. A Esquerra ens
dóna molta tranquil·litat que el lideratge d’aquest pla estratègic sigui entre el Parc
Natural i Turisme Garrotxa. De fet, això jo penso que és garantia de que a nivell de
Carta Europea del Turisme Sostenible les accions que es facin aquí a la Garrotxa
s’hagin d’emmarcar dintre d’uns criteris basats en el criteri tècnic i per tant això la
veritat és que és una garantia.
De la Carta, el més important pensem que és el concepte de planificació estratègica, la
participació i l’encaix en el principi del turisme sostenible. També en el punt dos es
remarca la innovació i de fet el turisme actualment ha canviat moltíssim i per tant
sense aquesta innovació difícilment la Garrotxa es podria posar a nivell de zones
turístiques importants. Però també es molt destacable el punt tres on parla que cal que
la població local sigui la beneficiària d’aquesta sostenibilitat i pensem que aquest és un
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punt clau, és a dir, tal i com ha citat el senyor Vayreda, aquesta cita tan bonica de
Johannesburg em sembla que ha dit, Ciutat del Cap, realment és això, és a dir,
nosaltres creiem molt que la ciutat ha de ser molt habitable pels ciutadans i molt
bonica pels ciutadans i que serà a partir d’aquí quan realment els beneficiaris del
turisme sostenible siguin els ciutadans, que tinguem ciutats bones i agradables per
viure-hi i que no siguin ciutats pensades amb un turisme per forans, per un turisme
massificat i per un turisme realment buit.
El tema d’equilibrar l’impacte ambiental i l’impacte econòmic a vegades no és fàcil i de
fet no és fàcil, i al llarg del segle XX bàsicament moltes vegades l’economia s’ha
mostrat contrària a l’ecologia o a l’inrevés. Nosaltres pensem que justament
l’ecologisme del segle XXI ha de ser aquest ecologisme que agafi el punt entremig i
que realment no sigui ni un impediment pel turisme, ni un impediment per l’economia, i
justament el concepte sostenibilitat pensem que és el desllorigador d’aquest triangle
entre economia, turisme i ecologia; la sostenibilitat.
Dintre les accions de creació hem vist també, com deien els companys de la CUP, el
fet de que hi havia el Parc dels Volcans i per tant, esperem que sigui un centre amb
una mirada ampla, un centre amb promoció del coneixement i que bàsicament busqui
un turisme de qualitat i que s’emmarqui perfectament en el model de sostenibilitat i per
tant pensem que incloure aquest projecte dintre de la Carta és un punt molt positiu, per
tant hi votarem a favor.
Intervé el Sr. Vayreda. En primer lloc al Sr. Xavier Garcia, sorprèn que digui això de
veritat, perquè si alguna cosa ha canviat en aquests darrers quatre anys, excepte en
un cas en un ajuntament, potser en dos, és que per primera vegada els ajuntament
anem plegats en turisme, i l’exemple és els dos programes de Pla de Foment que hem
presentat per primera vegada en la història d’aquesta comarca conjuntament a la
Generalitat i ens els han donat tots dos i ens hem presentat els dos ajuntaments de
forma plegada i l’Ajuntament d’Olot, projectes propis com reunions entre volcans, el
treballem a nivell comarcal i es que estem fent moltes coses de forma conjunta de
veritat. Jo no li puc negar que potser hi ha un o dos ajuntaments que poden anar al
seu aire però la immensa majoria dels ajuntaments, de tots els colors polítics, ja en
l’anterior mandat i en aquest, hem treballat de forma molt conjunta i de veritat que el
convido un dia a que si no ho ha fet, facin, tinguin una reunió amb Turisme Garrotxa i
els hi explicaran perquè de veritat que estem treballant molt conjuntament amb un acte
de generositat de tothom, d’Olot i també altres municipis de la comarca.
I el que deia el regidor de la CUP jo em sembla que vivim dos realitats completament
molt diferents, li dic de veritat, perquè aquest pla, si s’ha fet, que no l’hem fet nosaltres,
s’ha fet amb la participació d’empreses locals i beneficiaris locals. Segon, sí, sí,
empreses, suposo que també poden participar les empreses no? Segon, que nosaltres
si alguna cosa hem fet aquest ajuntament, en aquest darrer mandat ha set escoltar, no
només a les empreses, també als visitants, a la gent que viu al costat del turisme, i els
hem escoltat molt i bàsicament l’estratègia en molts casos que estem fent des de
Turisme Garrotxa és per escoltar la població, nosaltres bàsicament ens escoltem la
població i acabem fent això perquè bona part dels beneficiaris són la gent que viu del
turisme. Jo que repassava les dades, ja li vaig dir un dia, a Olot hi ha vuit-centes
persones que viuen només de l’hostaleria per exemple, ho dic perquè a vegades hem
de ser conscients de les dimensions.
En paraules dels temes en els que estem completament d’acord l’equip de govern, el
tema dels punts d’informació, ens hem queixat al Parc, a la Generalitat, esperem que
amb el proper Conseller, que també ahir mateix des de Turisme Garrotxa es va fer una
carta de tots els ajuntaments que ens queixàvem d’això, i Santa Pau que no és
responsabilitat d’aquest ajuntament, el mateix alcalde s’ha posat a disposició de
l’alcalde de Santa Pau per afrontar-ho de forma conjunta. I el que sí que els hi diria, i
de veritat que els convido que parlin amb Turisme Garrotxa o amb altres persones, sí
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alguna cosa és exemple aquesta ciutat i aquesta comarca, des de fa molts anys, és en
la col·laboració pública-privada per a la gestió d’espais protegits, és a dir, no hi ha
ciutats ni territoris que en això ens vagin més endavant. Ens ve gent, i encara l’altre
dia m’ho deia la persona que certificarà la carta, que fa les certificacions a tot Europa,
que contínuament ve gent de tot Europa a conèixer com ha estat possible el model
Turisme Garrotxa, que no es mèrit d’aquest ajuntament, que es va crear fa molts anys,
que com s’ha pogut coordinar el sector públic i el sector privat per preservar i fer
compatible el patrimoni natural i el dinamisme econòmic, i això és un exemple, i per
tant a mi em sorprèn que em digui que hi ha territoris que deuen anar, doncs no sé
quins són, de veritat que m’agradaria conèixer-los, i ja dic que això no és mèrit nostre,
és mèrit del sector privat i del sector públic, en el seu moment que es va crear aquest
instrument i que funciona molt bé i que som un exemple per molts territoris que venen
mensualment a conèixer com ens hem posat d’acord i també un gran paper del Parc,
que al ser el primer parc ha tingut un paper molt important, per tant, jo els convido que
es reuneixin amb gent de turisme, amb gent dels sector turístic, la gent hoteler, els
escoltin i potser tenen més informació perquè de veritat que jo de vegades tinc la
sensació que vivim dues realitats diferents quan sento algunes de les seves
afirmacions.
Intervé el Sr. Rubió. Bé seré breu, nosaltres, és que sinó poguéssim posar en dubte el
seu model, que vostès defensen amb tot el dret, no sé quin tipus d’oposició faríem.
Nosaltres no ens hem posat en aquest model públic o privat, sí que només hem dit que
és un model empresarial, comercial, sincerament hem dit això i hem dit que en
l’aplicació dels criteris que marca la Carta, sí que estem a anys llum d’altres llocs, no
en diferents models o en el model que vostès treballen i que se’l creuen com és
evident, només això, no digui coses que no hem dit.
Intervé el Sr. Vayreda. Sí vostè posa en dubte la carta, la Carta són els principis, vostè
ens diu, estem lluny del model de la Carta. La Carta del model de Turisme sostenible
es basa en la gestió dels espais protegits, en la compatibilitat, és a dir, la carta
europea és bàsicament com es fa compatible el patrimoni natural i el desenvolupament
econòmic, i és aquest document, i aquest no és un document de la ciutat d’Olot és un
document que ha elaborat el Parc natural, on hem participat molts ajuntament,
empreses, per tant aquí no estem discutint el model turístic de la ciutat d’Olot, estem
discutint una estratègia comarcal que ve des del 2001 i que es va fent i per tant, si vol
un dia parlem del model turístic d’Olot però jo crec que són dues coses diferents.
Tancat el debat, i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU,
5 ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP).
8.1. - APROVACIÓ DE LES RETRIBUCIONS DEL PERSONAL MUNICIPAL DE
L'AJUNTAMENT D'OLOT PER L'ANY 2016
Núm. de referència: X2016001330
Núm. expedient: RH132016000008

Vista la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any
2016 determina el límit de l’augment de les retribucions del personal al servei de les
Administracions en un 1 per cent aplicable a partir de l’1 de gener de 2016.
L’increment retributiu s’aplicarà al sou, triennis i pagues extraordinàries que
corresponguin al grup o subgrup en què estigui classificat el lloc de treball i el
complement de destí corresponent al nivell del lloc de treball que s’ocupi amb els
imports establerts a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre.
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En quant al complement específic, altres complements, nocturnitats, perllongació de
jornada, complement per càrrec, productivitat i gratificacions s’aplicarà l’1 per cent.
Atès que hi ha diversos empleats que perceben CPTs (complements personals i
transitoris) se’ls s’aplicarà allò establert a la Disposició Transitòria segona de la Llei de
Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016.
La dotació necessària per fer front a aquesta despesa es va incloure al Capítol I del
Pressupost General de la Corporació per a l’any 2016 aprovat pel Ple de l’Ajuntament
d’Olot de data 29 d’octubre de 2015.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Aplicar l’increment retributiu establert a la Llei 48/2015, de 29 d’octubre, pel
que fa al sou, triennis, pagues extraordinàries i complement de destí del personal
funcionari, del personal laboral i del personal eventual de la Corporació (Ajuntament i
Organismes autònoms).
Segon.- Aplicar un increment retributiu de l’1 per cent pel que fa al complement
específic, altres complements, nocturnitats, perllongació de jornada, complement per
càrrec, productivitat i gratificacions del personal funcionari, del personal laboral i del
personal eventual de la Corporació (Ajuntament i Organismes autònoms).
Tercer.- Aplicar un increment de l’1 per cent a les retribucions dels 3 membres del
Consistori que exerceixen el càrrec amb dedicació parcial: Delegat de Benestar Social
i drets civils i de Cultura, Delegat de Serveis Urbans, espai públic i infraestructures i
obra pública i Delegat d’Educació.
Quart.- Aplicar aquests increments a la nòmina de gener de 2016 amb càrrec a les
corresponents partides pressupostàries.
Intervé el Sr. Alcalde. Si els sembla farem una explicació conjunta dels punts 8, 9 i 10 i
després sí és que ho creuen convenient ho votarem per separat, i si veuen que podem
votar-ho conjuntament, faríem fins i tot la votació conjunta perquè crec que són temes
que estan molt relacionats.
Presenta les propostes la Sra. Fité. La Llei 48/2015 de 29 d’octubre de Pressupostos
Generals de l’Estat per a l’any 2016 determina els requisits que s’han d’aplicar a les
Administracions Locals durant aquest any en matèria de personal. Bàsicament són tres
requisits que fan referència als punts 8, 9 i 10 de l’Ordre del dia.
El primer d’aquests requisits és l’augment de les retribucions del personal. Per l’any
2016 aquest augment l’estableix en un 1% sobre el sou, triennis, pagues
extraordinàries, complement de destí, altres complements, nocturnitat, perllongacions
de jornada i gratificacions tant del personal funcionari, com del personal laboral, com
del personal eventual, i també preveu i marca un increment de l’1% de les retribucions
dels membres del consistori, que en el nostre cas són tres regidors i exerceixen el
càrrec amb dedicació parcial, donat doncs que ja es va dotar la partida pressupostaria,
la partida necessària en el pressupost del 2016 es proposa aplicar aquests increments
a partir de la nòmina del mes de gener.
El segon requisit és la petició al Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques sobre
la reposició del 100% de les places vacants. De tots els àmbits que preveu la llei en el
nostre cas només és aplicable a la Policia Local. Donat que durant el 2015 s’han
produït dos baixes a la Policia Local, una per jubilació i l’altra per excedència, i que
aquest ajuntament compleix amb els requisits mínims per poder fer aquesta petició
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que estan establerts en el límit fixat d’endeutament i en el principi d’estabilitat
financera, es proposa doncs sol·licitar la reposició d’aquestes dues places.
I el tercer requisit és la recuperació de l’últim tram de la paga extraordinària del
desembre del 2012 que correspon al 49,73% de l’import que no es va percebre en el
seu moment. També ja que aquest Ajuntament, com hem comentat abans, compleix
amb la Llei Orgànica de d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera i ha fet la
dotació necessària també en pressupost del 2016, es proposa fer efectiva aquesta
liquidació durant el mes de febrer.
Intervé el Sr. Gómez en representació del grup municipal ERC. No només perquè
estem absolutament d’acord, de fet és de llei i per tant simplement complim la llei, però
ja que surt al punt nou la reposició dels dos llocs de Policia Local que han sigut baixa
durant aquest any, simplement recordar el que és, reiteradament diem que sempre
surt aquest tema, i recordar el comentari que va fer el Sr. Gelis quan es va tractar en
els pressupostos per aquest any 2016, i també recordar que sembla ser que tenim una
de les ràtios més baixes de policia local respecte de ciutadans entre les capitals de
comarca gironines, simplement això, recordar que evidentment estem a favor però
insistir en la necessitat de mirar d’anar augmentat progressivament la dotació de
policies de l’Ajuntament.
Intervé el Sr. Alcalde. Jo crec que podem donar els tres punts aprovats per unanimitat.
No sé si Sra. Núria Fité vol fer algun comentari.
Intervé la Sra. Fité. Només comentar que aquest punt fa referència a cobrir dues
places que estaven ocupades. Evidentment també hi ha una planificació d’incrementar
les places actuals periòdicament o cada any per arribar a aquesta ràtio que seria la
més adequada en funció dels habitants que té la nostra ciutat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
9.1. - APROVAR LA COMUNICACIÓ AL MINHAP DE LA REPOSICIÓ DEL 100%
PLACES VACANTS DE LA POLICIA LOCAL D'OLOT PER A L'EXERCICI 2016,
ACREDITANT EL COMPLIMENT DE L'ARTICLE 20 UN.2C) DE LA LLEI 48/2015,
DE 29 D'OCTUBRE, DE PRESSUPOSTOS GENERALS DE L'ESTAT PER A L'ANY
2016.
Núm. de referència : X2016001732
Núm. expedient: RH122016000001

Vist que la Llei 48/2015, de 26 d’octubre, de Pressupostos Generals de l’Estat per a
l’any 2016, publicada al BOE núm. 260, de 30 d’octubre de 2015, estableix al seu
article 20 apartat Uno.1, que al llarg de l’exercici 2016 no es procedirà en el Sector
Públic a la incorporació de nou personal, llevat del que pugui derivar-se de l’execució
de processos selectius corresponents a ofertes d’ocupació pública d’exercicis
anteriors, afectant aquesta limitació a les places incurses en els processos de
consolidació d’ocupació que preveu la disposició transitòria quarta de l’Estatut Bàsic
de l’Empleat Públic.
Atès que l’article 20 apartat Un.2 C) estableix que la taxa de reposició al personal de la
Policia local es fixarà com a màxim fins al 100 per cent en l’àmbit de l’Administració
local, respectant en tot cas, les disponibilitats pressupostàries del Capítol I dels
corresponents pressupostos de despesa, en relació amb la cobertura de les
corresponents places, sempre que l’entitat local acrediti els següents requisits:
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1. Complir o no superar els límits que fixi la legislació reguladora de les Hisendes
Locals, o en el seu cas, les lleis de pressupostos Generals de l’Estat, en matèria
d’autorització d’operacions d’endeutament.
2.- Complir el principi d’estabilitat al que es refereix l’article 11.4 de la llei Orgànica
2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera tant en la
liquidació del pressupost de l’exercici immediat anterior com en el pressupost vigent.
En relació amb aquest últim, l’Entitat haurà d’adoptar un acord pel Ple o òrgan
competent en el que es sol·liciti la reposició de les places vacants i en el que es posi
de manifest que aplicant aquesta mesura no es posa en risc el compliment de
l’objectiu d’estabilitat pressupostària.
Aquests requisits hauran de ser acreditats per la corresponent Entitat Local davant del
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, previ a l’aprovació de la convocatòria
de places.
Atesa la definició que estableix l’article 20 apartat Un.3 de la taxa de reposició
d’efectius està definit a l’article 20 apartat Un.3 en què, el percentatge màxim
s’aplicarà sobre la diferència resultant entre el número d’empleats fixos que, durant
l’exercici pressupostari de 2015, van deixar de prestar serveis en cadascun dels
sectors, àmbits, cossos o categories, i el número d’empleats fixes que s’haguessin
incorporat en els mateixos, en el referit exercici, per qualsevol causa, excepte els
procedents d’ofertes d’ocupació pública, o reingressat des de situacions que no
comportin la reserva de llocs de treball.
A aquests efectes, es computaran els cessaments en la prestació de serveis per
jubilació, defunció, renúncia, declaració en situació d’excedència sense reserva de lloc
de treball, pèrdua de la condició de funcionari de carrera o l’extinció del contracte de
treball o en qualsevol altre situació administrativa que no suposi la reserva de lloc de
treball o la percepció de retribucions amb càrrec a l’Administració en la que es cessa.
No computen dins el límit màxim de places derivat de la taxa de reposició d’efectius,
aquelles places que es convoquin per a la seva provisió mitjançant processos de
promoció interna.
Vistos els moviments produïts durant l’any 2015 amb incidència al càlcul de la taxa de
reposició han estat els següents:
CATEGORIA

Data baixa ajuntament

Agent
Agent

31/01/2015
31/01/2015

Dades plantilla
Total baixes any 2015
Total altes any 2015
Diferència
Taxa de reposició (100%)

Motiu de la baixa
Jubilació avançada
Excedència per incompatibilitat

2
0
2
2

Vist que a la plantilla de la Policia local de l’Ajuntament d’Olot per a l’exercici 2015,
existeixen vacants i dotades dues places d’agent.
Atès que tot l’establert a l’article 20 apartat Uno.2.C) cal acreditar-ho davant el
Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques, prèviament a l’aprovació de l’oferta
pública d’ocupació de l’any 2016 i a la convocatòria de les places.
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Vist l’informe tècnic de la cap de recursos humans, de 18 de gener de 2016.
Vist l’informe emès per l’interventor municipal, en què manifesta el compliment de tots
els requisits establerts a l’article 21.2.c), amb la finalitat de fixar la taxa de reposició del
100 cent per cent els efectius vacants de la plantilla de la policia local i que existeix
dotació pressupostària suficient per cobrir aquestes dues places que es proposen des
del servei.
Vist que es compleix el principi d’estabilitat al que es refereix l’article 11.4 de la llei
Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’Estabilitat Pressupostària i Sostenibilitat Financera de
l’exercici 2015, compliment que també es fa extensiu al pressupost de 2016, i que no
es superen els límits fixats a la legislació reguladora de les hisendes locals, o en el seu
cas de les lleis de Pressupostos Generals de l’Estat, en matèria d’autorització
d’operacions d’endeutament, essent el rati de deute del pressupost consolidat a
31/12/2015 inferior al 75%.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Sol·licitar al MINHAP la reposició del 100 per cent de les places vacants de
l’exercici 2015 a la plantilla de la policia local de l’Ajuntament que corresponen a dues
places d’agent.
Segon.- Manifestar que segons consta a l’expedient, es compleix el regulat a l’article
20.Uno.2.C de la llei de Pressupostos Generals de l’Estat per a l’any 2016, que inclou
la dotació pressupostària per fer front a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació amb
el 100% de la taxa de reposició d’efectius de la Policia Local de l’Ajuntament d’Olot, i
que comprèn dues places d’agent.
Tercer.- Manifestar que amb la reposició del 100 per cent de les places vacants de la
policia Local es dóna igualment compliment al principi d’estabilitat pressupostària.
Quart.- Donar trasllat d’aquest acord al Ministeri d’Hisenda i Administracions
Públiques, prèviament a l’aprovació de l’oferta pública d’ocupació de l’any 2016 i a la
convocatòria d’aquestes places.
Cinquè.- Comunicar l’acord a la Junta de Personal i al Comitè d’Empresa per al seu
coneixement i efectes.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
10.1. - RECUPERACIÓ DE L'ÚLTIM TRAM DE LA PAGA EXTRAORDINÀRIA DE
DESEMBRE 2012
Núm. de referència: X2016001436
Núm. expedient: RH132016000009

Vist el que preveu la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015, de 29 d’octubre,
de pressupostos generals de l’Estat per a l’any 2016. Recuperació de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012.
Vist que cada administració Pública, en el seu àmbit, podrà aprovar dintre de l’exercici
2016, i per una sola vegada, una retribució de caràcter extraordinari l’import de la qual
serà l’equivalent a les quantitats encara no recuperades dels imports efectivament
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deixats de percebre com a conseqüència de la supressió de la paga extraordinària,
així com de la paga addicional de complement específic o pagues addicionals
equivalents, corresponents al mes de desembre de 2012, per aplicació del reial decretllei 20/2012, de 13 de juliol, de mesures per garantir l’estabilitat pressupostària i de
foment de la competitivitat, amb l’abast i els límits establerts en la present disposició.
Atès que cada Administració Pública podrà aprovar durant 2016 les mesures previstes
a la disposició addicional dotzena de la Llei 48/2015 tenint en compte la seva capacitat
econòmica-financera.
Aquesta disposició suspèn i deixa sense efecte l’aplicació de l’article 24 de la llei
30/1984, de 2 d’Agost, de mesures per a la Reforma de la Funció pública, en allò que
resulti estrictament necessari per a l’aplicació de la disposició. Tot i això l’ajuntament
d’Olot, ja havia inclòs al pressupost aprovat per a l’any 2016 i que es va aprovar en el
ple de 29 d’octubre de 2015, una partida específica amb la dotació necessària per ferne front.
Les quantitats a abonar en concepte de recuperació de l’últim tram de la paga
extraordinària i addicional del mes de desembre de 2012 equivaldran a l’import total
minorat en les quanties ja satisfetes en aplicació dels acords del ple de l’ajuntament
d’Olot de dates 29 de gener i 24 de setembre de 2015 per aquests mateixos
conceptes i els períodes de temps equivalents a 44 dies (24,04 per cent) i 48 dies
(26,23 per cent) respectivament.
Vist l’informe emès per la Secció de Recursos Humans (que s’acompanya).
Vist l’informe de l’Interventor en el sentit que la Corporació compleix amb els criteris i
procediments establerts en la Llei Orgànica 2/2012, de 27 d’abril, d’estabilitat
pressupostària i sostenibilitat financera (s’acompanya a l’expedient).
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Procedir a la liquidació i al pagament al personal funcionari, al personal
laboral i al personal eventual de la Corporació (Ajuntament, Organismes autònoms i
empresa municipal GUOSA) de l’últim tram, si s’escau, de la paga extraordinària de
desembre de 2012 (equivalent a 91 dies i al 49,73 per cent de l’import deixat de
percebre per aplicació de l’esmentat precepte), de las paga extraordinària, paga
addicional del complement específic i pagues addicionals del mes de desembre.
En els casos que no hagués procedit el reconeixement de la totalitat de la paga
extraordinària i addicional de desembre de 2012, els 91 dies es reduiran
proporcionalment al còmput de dies que hagués correspost.
Segon.- Aquesta liquidació de drets retributius es farà efectiva el mes de febrer de
2016 i amb càrrec a la partida 16 130 920 15201 Resta Paga Nadal 2012.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
11.1. - RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI PER A LA
NORMALITZACIÓ LINGÜÍSTICA
Núm. de referència : X2016001034
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Núm. expedient: SG102016000001

Atès que aquest Ajuntament està adherit al Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que el dia 8 de maig de 2015, el Ple del Consorci per a la Normalització
Lingüística, a proposta del Consell d’Administració de l’esmentat ens (reunit el dia 30
d’abril anterior) aprovà la modificació parcial dels Estatuts del Consorci per a la
Normalització Lingüística.
Atès que la Generalitat de Catalunya aprovà, mitjançant acord de govern
GOV/133/2015, de 4 d’agost de 2015, la modificació dels estatuts de determinats
consorcis, entre els quals, els Estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística.
Atès que la modificació dels estatuts del Consorci per a la Normalització Lingüística,
que ara es pretén sotmetre a ratificació se circumscriu als seus articles 1, 3, 23, 24, 25,
26 i 27 de l’esmentat Consorci.
Vist l’informe jurídic emès el dia 20 de gener de 2016 per la Secretària General, que
informa favorablement sobre la modificació plantejada.
Vistos els articles 113 a 115 de la Llei 26/2010, de 3 d’agost, de règim jurídic i de
procediment de les administracions públiques de Catalunya.
Atès que l’article 322 del Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals
aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny, estableix que la modificació dels estatuts
dels consorcis, amb l’acord previ del seu òrgan superior de govern, ha de ser ratificada
pels ens, les administracions i altres entitats consorciades i acordada amb les
mateixes formalitats que per l’aprovació.
Vist, així mateix, l’article 26 dels estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística sobre la modificació dels Estatuts i la dissolució de l’esmentat Consorci,
que exigeix el mateix tràmit que l’article esmentat al paràgraf anterior del Decret
179/1995, de 13 de juny.
Atès que de conformitat amb els articles 22.2.b) i 47.2.g) de la Llei de bases de règim
local i amb els articles 52.2.b) i 114.3.d) de la Llei municipal i de règim local de
Catalunya i amb l’article 313 del citat Reglament d’Obres, Activitats i Serveis dels Ens
Locals la modificació estatutària que s’ha d’adoptar amb l’acord favorable de la majoria
absoluta de membres de la Corporació.
Per tot això, el President de la Comissió Informativa del Ple proposa al Ple de
l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents acords:
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci per a la Normalització
Lingüística, en els termes que consta a l’acord de govern GOV/133/2015, de 4 d’agost
de 2015, pel qual es modifiquen els articles 1, 3, 23, 24, 25, 26 i 27 de l’esmentat
Consorci, segons consta a l’annex.
Segon.- Encomanar al Consorci per a la Normalització Lingüística les publicacions que
s’escaiguin, en virtut del principi d’economia processal.
Tercer.- Notificat aquest acord al Consorci per a la Normalització Lingüística.
Presenta la proposta la Sra. Núria Fité. Com tots saben, aquest Ajuntament és
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membre adherit al Consorci per a la Normalització Lingüística, i com a tal, ha de
ratificar per majoria absoluta la modificació dels seus estatuts. Una modificació que ja
ha estat aprovada prèviament, tant pel propi Ple del Consorci per a la Normalització
Lingüística, com per la Generalitat de Catalunya.
Les modificacions que plantegen aquests nous estatuts fan referència a una sèrie
d’articles, concretament a l’1, que parla sobre la seva personalitat jurídica i la seva
composició; l’article 3, que parla sobre la seva capacitat jurídica; l’article 23, que parla
sobre la gestió econòmica del consorci; l’article 24, sobre el seu personal; l’article 25,
sobre la modificació de la seva composició; l’article 26, sobre la legislació sobre la qual
s’ha de regir; i l’article 27, sobre la modificació dels estatuts.
Evidentment són modificacions que responen a canvis normatius i també al propi
funcionament del Consorci, i per tant, sobre això, i d’acord amb l’informe favorable de
la Secretària d’aquest Ajuntament, proposem la ratificació d’aquests estatuts.
Intervé la Sra. Mireia Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Entenem que
aquesta modificació –hi estem d’acord, evidentment– és per la LRSAL, oi? Nosaltres
només volem dir que aquesta llei, que és una llei que n’hem parlat moltes vegades,
que és la Llei de racionalització i sostenibilitat de l’administració local, LRSAL, és una
llei que té una clara voluntat recentralitzadora, i que atempta greument contra
l’autonomia local.
Amb l’excusa aquesta de la sostenibiliitat financera dels municipis vol posar els
ajuntaments sota el control d’un ens superior, com són les diputacions, o impulsar la
fusió de municipis i limitar la competència dels ajuntaments. D’alguna manera per força
ho hem de fer, és per aquesta llei, però val la pena anar-la recordant, perquè si mai
ens la podem estalviar, ens evitarà molts problemes.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres estem a
favor de la proposta de ratificació de modificació dels estatuts, però referent al tema
del Consorci voldríem només fer un esment –encara que sortim una miqueta per la
tangent– d’un altre consorci que té a veure amb la ciutat i que és el Consorci
Transversal d’Activitats Culturals, que va ser impulsat des d’aquí Olot, juntament amb
l’Ajuntament de Lleida, i a més per la informació que hem tingut nosaltres –també és
una gran pregunta– sabem que de moment ningú l’ha volgut acollir i volíem preguntar
aquí si es tenien notícies sobre quin futur té. Entenem que això també segurament
hauria de ser, per ser un Consorci, de tot Catalunya, o hauria de ser transcrit a la
necessitat de Catalunya; llavors no sabem si es podria fer algun pas en aquest sentit.
I l’altra cosa és, si per alguna cosa el Consorci ha de desaparèixer, que aquests
espais, que són xarxes de relació entre municipis –i en aquest cas de ciutats mitjanes
de Catalunya– em sembla que són molt interessants per trobar, per compartir
experiències i per construir aquest nou país. Que ho tinguéssim present i també
preguntar una mica com estava el cas.
Intervé el Sr. Alcalde. Per una qüestió de mètode, Sr. Quintana, li contestarem si li
sembla, ho apuntem com una pregunta a l’apartat de precs i preguntes, perquè marxa
del tema. És veritat, hi ha la paraula “consorci” als dos llocs, però ho contestarem a
precs i preguntes, i crec que és una pregunta on més clarament podem fer-ho.
I en quant a la LRSAL, recordar que des de l’Associació Catalana de Municipis i des
de la Federació de Municipis de Catalunya conjuntament, vàrem demanar que tots els
partits que es presentessin a les eleccions –crec que a les espanyoles, no sé si també
a les catalanes– fessin l’esforç perquè es derogui d’una vegada. És a dir, el que ens
pregunta ara el Sr. Quintana, acaba també tenint una certa repercussió per la famosa
LRSAL, que obliga a determinades actuacions. Estem absolutament d’acord que és
una llei centralitzadora, que és una llei que el que busca és limitar molt l’autonomia
local, que a més és una llei que imposa determinades obligacions econòmiques que
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l’única cosa que fan és augmentar moltíssim la burocràcia, i el control que es vol
exercir des de Madrid. Llavors, per descomptat que estem absolutament d’acord en
què aquesta llei s’hauria de derogar i estic convençut que la seva vida serà curta,
almenys en alguns aspectes; no vull dir que en altres aspectes pugui tenir alguna cosa
positiva, però que ens dificulta moltíssim i ens limita moltíssim l’autonomia local i ens
augmenta molt la burocràcia, i la necessitat que fins i tot treballadors de l’Ajuntament
s’hagin de dedicar a enviar-los informació contínua i repetidament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
12.1. - ADHESIÓ A L'ASSOCIACIÓ XARXA C-17 I APROVACIÓ DELS SEUS
ESTATUTS
Núm. de referència : X2016001134
Núm. expedient: SG062016000001

Atès que l’Ajuntament d’Olot va acordar, en el Ple de 30 d’abril de 2015, manifestar la
voluntat de crear l’Associació Xarxa C-17 i formar-ne part com a membre fundador,
així com designar el Sr. Alcalde, Sr. Josep Maria Corominas i Barnadas, com a
representant de l’Ajuntament d’Olot a l’Associació Xarxa C-17.
Atès que 20 de novembre de 2015, va celebrar-se a Vic l’assemblea constituent de
l’Associació Xarxa C-17, durant la qual es van aprovar els seus estatuts, i es va
constituir la Comissió executiva de l’Associació Xarxa C-17.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords:
Primer.- Acordar l’adhesió de l’Ajuntament d’Olot a l’Associació Xarxa C-17 com a
membre fundador.
Segon.- Aprovar els Estatuts de la Xarxa C-17, que figuren a l’annex.
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Com saben, el novembre de 2013 –o si no ho
saben, els ho explico perquè si no ho coneixen– Granollers hi va haver la primera de la
C-17, es va aprovar un marc de treball, es va crear aquesta associació, la Xarxa C-17,
projecte estratègic que vol coordinar objectius i interessos de sectors públics i privats
al voltant d’aquesta autovia.
En aquests moments hi ha 28 municipis que han mostrat suport a la iniciativa, i n’hi ha
15 que ja han aprovat els seus estatuts. L’Ajuntament d’Olot al Ple del 30 d’abril de
2015, l’any passat, vàrem mostrar la voluntat de crear la Xarxa, i ara ens faltava formar
aprovar els estatuts i aprovar-ne la nostra adhesió, que és el que avui els portem a
aprovació.
Com els deia, l’objectiu de l’Associació és desenvolupar aquests projectes clau o
indispensables per a tot aquest corredor, sobretot perquè sigui un espai de promoció
econòmica important. Es marquen tres estratègies en els documents: una de territorial
–aquí hi ha projectes com el desdoblament de la línia de ferrocarril R3, que saben que
ens afecta o que la tenim propera amb la parada de Torelló; la mateixa seguretat de la
C-17, que és un espai majoritàriament ara utilitzat per molts olotins i garrotxins quan
anem a Barcelona; la segona estratègia és l’estratègia econòmica, i aquí s’està
treballant en un mapa de polígons industrials, s’està treballant temes de formació
professional dual, també amb qualitat i diversitat del subministrament energètic en tota
aquesta zona. I finalment hi ha una tercera estratègia, que és l’estratègia de marca,
que volen posar en valor –entre altres elements– la indústria alimentària, la indústria
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química-farmacèutica i també els parcs naturals de la Garrotxa i el Montseny.
La participació de l’Ajuntament d’Olot en aquesta associació no ens suposa cap quota,
i de moment el que sí que hi ha hagut són reunions d’alcaldes, en les quals ha
participat l’Alcalde de la ciutat, i també la de tècnics, que han participat en comissions
de treball. Participem en la comissió de temes turístics, a través de Turisme Garrotxa,
participarem al mapa de polígons industrials, i sí que coordinem i liderem la comissió
de la formació professional, conjuntament amb l’Ajuntament de Vic.
Per tot això, ens sembla que seria interessant formar part d’aquesta associació.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal CUP. Hi votarem a favor, només una
petita observació, perquè amb la seva explicació d’ara el Sr. Vayreda, i la que se’ns va
donar als regidors quan se’ns va explicar això mateix, un dels aspectes a valorar des
d’Olot, era l’aspecte de considerar Torelló com una estació de tren de la gent d’Olot.
En aquest sentit aniria el meu prec que no quedés només l’accés a la gent que té
cotxe privat, sinó que amb temps es prevegi com l’altra gent, que no té cotxe privat,
pot arribar fins aquesta estació i acabar de tenir la utilitat que pensem que ha de tenir.
Intervé la Sra. Anna Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres ens
abstindrem, bàsicament perquè a la Comissió Informativa se’ns va explicar això del
tren que ara diu, i amb això hi estem totalment d’acord, el que passa és que després
hem mirat els estatuts i no sortia, no estava tan especificat dins dels objectius, i potser
calia que hi hagués més informació.
I després l’altra, que deia el Sr. Vayreda que deia que les quotes no repercutia a nivell
econòmic, en els estatuts sí que als dos articles diu, a l’article 22, diu que “aprovar la
contractació, inclosa la del personal”, que hi hagi en aquesta associació, també diu a
l’article 27, el Consell General “quan aprovi el pressupost anual ha de fixar les
aportacions inicials i/o anuals dels socis. Per tant sí que als estatuts diu que hi ah unes
quotes. I per tant, com que no hem tingut potser suficient informació, la informació no
ha estat prou clara, ens abstindrem.
Intervé el Sr. Josep Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres,
des d’ERC, veiem bé que Olot se sumi a aquesta xarxa, aquesta associació; ja he dit
abans en el tema del cultura que ens sembla que a les xarxes de ciutats mitjanes de
Catalunya és un lloc on Olot hi ha de ser present. És veritat que aquest aspecte, a més
a més, Olot a nivell industrial i universitari, i en moltes coses, ha de mirar cap a la
Catalunya central, que ens sembla que és un espai natural de relació, de fet estem
segurament en un dels extrems i té coses positives, i òbviament hi ha altres socis que
tenen un interès lògic molt més gran que nosaltres. En moltes de les coses que parla
als estatuts, com l’acta fundacional, hi estem molt d’acord.
Sí que ens agradaria, que em sembla que hi estem tots d’acord, que Olot estaria bé
que fes aquesta funció de liderar el tema del tren, perquè a nosaltres ens sembla que
és estratègic socialment, industrialment, i ens sembla que poder tenir a Torelló, en un
futur no molt llunyà, un tren més o menys ràpid a la ciutat, cap al centre del país, amb
les connexions de transport públic ens sembla bé.
De totes maneres, surto una miqueta per la tangent –com abans, però no tant–, i faré
una pregunta. També ens agradaria que això servís perquè el sistema tarifari integrat
de Catalunya arribés a Olot. Ho tinc apuntat, no ho he fet a propòsit, però ja que ho
havia pactat que ho diria...
Nosaltres votarem a favor.
Intervé el Sr. Vayreda. Pel que deia el Sr. García, totalment d’acord; és evident que
primer hem de millorar el transport, hem de millorar primer la línia de tren, que sap
vostè que el desdoblament realment és complicat, però precisament un dels projectes
de la Xarxa, de l’associació, és millorar el que és el transport públic en carretera, per
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tant completament d’acord que és un tema a comentar.
Pel que deia la Sra. Descals, pel que fa a les quotes, de moment a nosaltres la
informació que ens han donat és que no hi ha quotes, els estatuts deuen preveure –jo
vaig llegir també que hi ha quotes–, potser d’aquí a un any o en el seu moment es
planteja, però de moment no hi ha cap quota, i en tot cas, es valorarà en el seu
moment. I pel que diu a la informació, jo potser li recomanaria que si busca a la web de
la Xarxa tota aquesta documentació que jo els he comentat hi està penjada: hi ha els
plans, hi ha el marc, per tant tota aquesta informació en una altra ocasió ho poden
mirar, a la Xarxa C-17, hi ha tota la informació que vulguin i poden veure el que es
planteja.
I en quant al tema de liderar, és complicat que des d’Olot ho liderem, amb ciutats com
Granollers, Vic, Ripoll, que sí que tenen estació del tren, però en tot cas sí que ens
consta –ho deia el Sr. Alcalde–, que a les reunions un dels temes en què el Sr. Alcalde
ha insistit, perquè sí que seria una qüestó molt important.
I quan a la tarificació, em consta que hi tenen interès des del Consell Comarcal, ja
s’han demanat vàries vegades al Departament de Territori.
Intervé el Sr. Alcalde. Si em permeten, només afegir-hi, em varen convidar a assistir a
l’acte fundacional, en què s’havien fet les primeres reunions. Jo crec que és molt i molt
positiu i té tot el sentit que ens convidin, a pesar que som l’únic territori que no tenim
directament la C-17 que ens travessi, però som un dels grans usuaris. A més, em va
agradar també aquesta modèstia –per dir-ho així– de com s’organitzava, a pesar de la
importància del que debatíem allà: està creada gairebé sense estructura aquesta
associació, i ho fem a través dels tècnics municipals, que es reuneixen, es troben;
sobretot el lideratge de Granollers, i de Vic també, en aquesta iniciativa, que es munta
pràcticament sense estructura, sense costos d’estructura, i en canvi té projectes molt
importants.
La R-3 necessitem el desdoblament, és a dir, en aquests moments la línia del tren que
va fins a Vic està una mica bé, però de Vic per amunt encara està pitjor: necessitem el
desdoblament, no només fins a Vic sinó probablement fins a Ripoll, i tant de bo fos
possible arribar fins a Puigcerdà, que ho veig difícil. Ara, el desdoblament fins a Ripoll
nosaltres hi estem absolutament d’acord, perquè això significaria que també estigués
desdoblada la línia de Torelló. I aquí, l’Alcalde de Torelló també està allà i també
demana una nova estació, que també ho han estat parlant, que l’estació estigués
situada el més a prop possible de la C-25, em sembla que és la carretera que va d’Olot
fins a la C-17. per tant sí que tenim nosaltres interessos molt importants aquí, en la
seguretat de la carretera, que tots hi estem d’acord.
Però la visió aquesta de polígons industrials i de promoció econòmica fent lobby des
de tots els àmbits, és a dir, des del punt de vista industrial, parlant de sòl o parlant
d’iniciatives; pensin que aquí hi ha Montmeló, i per tant tot el tema del Circuit de
Catalunya, la indústria de l’automòbil, jo crec que és un lobby molt potent. De seguida
ells diuen, perquè Osona és molt important, però la Garrotxa és molt important en el
sector agroalimentari, per tant jo crec que estar juntament amb ells en fer projectes i
tornar a lligar transports de material de la indústria agroalimentària a través del tren,
que puguin anar al port de Barcelona; són iniciatives que es parlen allà i jo crec que té
tot l’interès per a la nostra comarca que hi puguem estar clarament implicats.
La Universitat és un altre tema, també cabdal, i estem intentant que la Universitat
Central de Catalunya, que és entre Vic i Manresa, però que també ens han convidat
d’entrada a què Olot formés part del patronat de la fundació que ho regeix, segur que
també té iniciatives interessants, i que per tant el tema d’estar allà, i en el tema de la
formació dual, a partir de les iniciatives com Kreas –i estic segur que anirà creixent–
crec que estar dins aquest lobby, aquest conjunt de ciutats que defensen interessos,
em sembla molt i molt important.
o en aquesta acta fundacional vaig insistir molt que hi haguessin els parcs naturals; hi
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ha el Parc Natural també de les capçaleres del Ter, que l’acaben de crear; hi ha el
Montseny, que hi té una certa relació, per part de l’alta Garrotxa crec que hi ha tot un
tema en relació a la gestió de parcs naturals, que és molt i molt interessant, i el fet de
fer-ho conjuntament crec que només ens pot aportar coses positives, i el que hem
d’intentar és implicar-nos-hi més, valorar-ho més, veure més quines iniciatives hi ha, i
jo crec que això no ens perjudica per res; al contrari, ens ajuda molt, i per tant estarà
bé si aconseguim, com sembla, aprovar aquests estatuts, aprovar la nostra integració i
de mica en mica anar-hi treballant, a través de tècnics –hi van tècnics de l’IMPO a les
reunions, hi van tècnics d’Infraestructures– i entre tots, col·laborem en tirar endavant
l’associació, a pesar que torno a repetir, és sobretot l’Ajuntament de Granollers,
l’Ajuntament de Vic i la diputació de Barcelona, els que en cas que es necessiti alguna
infraestructura més, acaben fent l’esforç.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 1
OeC) i 3 abstencions (CUP).
13.1. - PROGRAMA D'AJUDES PER A LA RENOVACIÓ DE LES INSTAL·LACIONS
D'ENLLUMENAT EXTERIOR MUNICIPAL. Acceptar la concessió de l'ajuda.
Núm. de referència : X2015022324
Núm. expedient: SUR12015000007

Mitjançant resolució del director general del Insituto para la Diversificación y Ahorro de
la Energia (en endavant IDAE), organisme públic depenent del Ministerio de Industria,
Energia y Turismo, es va concedir a l’Ajuntament d’Olot un préstec reemborsable per a
la renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal consistent en la
substitució de 842 elements entre lluminàries i làmpades. En la resolució es demana
que s’ha de notificar al IDAE l’acceptació del préstec en el termini màxim de 30 dies
naturals.
D’acord amb el contingut de la resolució notificada, i vist l’expedient administratiu i
antecedents corresponents, el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al
Ple l’adopció dels següents acords:
Acceptar el préstec reemborsable concedit per l’IDAE en la seva resolució de 20 de
gener de 2016, notificada a aquest Ajuntament el 21 de gener, per import de
502.748,70 Euros a l’Ajuntament d’Olot, titular de NIF P1712100E, en el context de la
Resolució del Consell d’Administració del Institut de 24 de març de 2015, per la que
s’estableixen les bases reguladores i convocatòria del Programa de ajuts per a la
renovació de les instal·lacions d’enllumenat exterior municipal, publicada mitjançant
Resolució de 28 d’abril de 2015 (B.O.E. núm. 107, de 5 de maig de 2015)
Presenta la proposta el Sr. Josep Gelis. Com potser recordaran, en la Junta de Govern
Local del dia 16 d’octubre de l’any 2015, vàrem aprovar sol·licitar a l’Instituto para la
Diversificación y Ahorro de la Energia, conegut per tots com IDAE, una ajuda en forma
de crèdit, amb condicions molt avantatjoses, amb un retorn de deu anys i sense
interessos, sol·licitar i presentar el projecte per poder fer un canvi de lluminàries a la
ciutat, i per rebaixar els consums.
Hem rebut en data de resolució 20 de gener, que se’ns acceptava aquesta petició i
se’ns concedia un crèdit per import total de 502.748,70 euros. Això condicionat a una
sèrie de requisits tècnics, i també a l’acceptació en un termini màxim de 30 dies
naturals i per tant el que fem és portar això a aprovació per poder confirmar que volem
participar, i sol·licitar aquest crèdit.
I també que en la Comissió Informativa jo els vaig dir que com que feia un parell de
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dies que ho havíem rebut, teníem algun dubte des del punt de vista de justificació
tècnica. Des de dilluns cap aquí ho hem estat mirant, i sembla que això no serà cap
problema, ho podrem solventar. Potser haurem de fer una petita modificació en el
projecte, però que ja està admès dins la normativa de l’IDAE, i per tant crec que no
tindrem cap problema en poder-lo executar amb normalitat.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Senyor Gelis, em tranquil·litza
l’explicació aquesta última, perquè la que ens va donar a la Junta de Govern, més
aviat semblava que anava en sentit contrari; semblava que aquestes condicions
tècniques ho farien molt difícil i molt costós, i per l’explicació que fa ara em
tranquil·litza, perquè havia quedat una mica preocupat. Parlem molt de sostenibilitat,
en turisme i en molts altres aspectes, i no m’hagués agradat gens que aquest aspecte
no s’hagués pogut tirar endavant per una qüestió purament econòmica. Em sembla
que l’esforç val la pena.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres vàrem tenir la
mateixa sensació, que semblava que a la Comissió Informativa de dilluns es va
comentar que no es veia massa clar; fins i tot, si no recordo malament, l’Interventor va
comentar que potser això ens podria ocasionar una sèrie de servituds. Això és el que
es va dir.
Nosaltres amb això que dieu que ens hem d’informar, ens vàrem anar a informar; altra
cosa és saber si quan ens informem ho fem bé o no. El cas: vàrem venir aquí, vàrem
mirar el BOE, vàrem llegir tota la normativa, i vàrem veure que sí, que evidentment és
un crèdit de 500.000 euros, en principi sense interès, a interès zero, el que passa és
que no ens fiem massa de l’Estat espanyol que regali res; però bé, això és igual, és de
sobrat.
En tot cas, no ens oposem a l’estalvi energètic, al contrari, si alguna cosa som és
ecologistes, i per tant, tot el que sigui revertir aquesta greu crisi energètica i fer més
sostenible la ciutat, evidentment hi estem d’acord.
El que sí que ens planteja aquest crèdit, és que se suma al crèdit de 4,5 milions
d’euros que ja es va demanar i que nosaltres ens hi vàrem oposar. Per tant, ens ubica
en una situació d’un crèdit de 5 milions d’euros. Això vol dir que estem quasi a punt de
sobrepassar el 75% de l’endeutament que marca la normativa prèvia a tota
intervenció. Què vol dir això? Si superem aquest 75% evidentment, tindrem una
intervenció molt més severa, i per tant probablement haurem de fer un pla de
tresoreria a quatre anys vista, que tampoc no sabem massa bé a quatre anys vista què
passarà –si hi serem, si no hi serem, què haurà canviat, que no haurà canviat– és
bastant difícil, i per tant ens suposa que estarem molt més vigilats i molt més
intervinguts.
Aquest crèdit, no hi estàvem d’acord en el seu moment pel tema que es va demanar i
ens feia por –perdoneu-me l’expressió– d’acreditar-nos massa a tants anys vista, i que
això d’alguna manera, afectaria possibles accions futures, com pot ser ara el cas. És a
dir, ara volem canviar l’enllumenat, també hem de demanar un crèdit, i això suma.
Per tant, nosaltres no és que estiguem en contra del canvi de llums; al contrari, Sr.
Gelis, hi estem plenament d’acord. El que tenim les nostres reserves en endeutar-nos
més, passar aquest 75% i a les obligacions, potser són les servituds, a les que
probablement quedarem subjugats o agafats.
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. Evidentment
nosaltres també som ecologistes, i evidentment estem molt a favor de renovar
aquestes instal·lacions. El fet que l’Estat espanyol deixi aquests diners, encara que
tinguem crèdit, entenem que és a cost zero, i per tant això ho facilita.
Certament sí que és un endeutament . Però de fet jo penso que hem de confiar en els
serveis tècnics de l’Ajuntament, que si l’altre dia, amb tota naturalitat varen mostrar en
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la Comissió Informativa, les seves reserves, i ara sembla que els mateixos serveis
tècnics han avalat aquesta gestió; la veritat és que pensem que tenim uns serveis
tècnics molt solvents, i que ens refiem de la serva acció.
Per tant nosaltres hi votarem a favor, bàsicament perquè és una oportunitat de fer una
bona acció, en bé a la sostenibilitat.
Intervé l’Alcalde. Abans de passar-li la paraula al regidor Sr. Gelis, només intentar
aclarir el tema de l’endeutament i de les seves conseqüències. Quan nosaltres vàrem
entrar aquí, també fèiem un discurs que creiem que l’endeutament era molt elevat, i
per tant, vàrem fer durant quatre anys de no demanar cap crèdit, si hi havia alguna
inversió veure com la podíem finançar. Com que tornem prop de 2 milions o 2,5
milions d’euros cada any, anem amortitzant, i durant quatre anys vàrem baixar en més
de 10 milions d’euros l’endeutament de la ciutat d’Olot, situant-lo, del 110% que en
aquells moments era el límit permès, a sota del 75%. Això és el que ens va permetre
demanar un crèdit l’any 2015 sense sobrepassar aquest 15%. A l’any 2016 tornarem a
amortitzar prop de 2 milions –no sé si són 2 milions perquè va baixant una mica a
mesura que va passant– o 2, 5 milions d’euros, però tornarem a baixar. I l’any 2017,
tornarem altra vegada als 2,5 milions d’euros, perquè així ho tenim plantejat, i perquè
ho demostrem cada any en el pressupost, perquè ho tenim compromès.
Per tant, suposat que haguéssim demanat un crèdit de 5 milions d’euros, en dos anys
l’hauríem retornat als crèdits que ja hi havia, no augmentem l’endeutament de
l’Ajuntament. Sí que a l’any 2016 ens acostarem a aquest 75%, si sobrepassem el
75% l’única conseqüència que té, és que no podem demanar crèdit, que l’Estat no ens
dóna permís per demanar crèdit, que la famosa LRSAL ens impedeix demanar crèdit.
Però això dels plans econòmics financers va per una altra línia, que té a veure potser
amb el tema del Consorci Transversal, són temes de límit de la despesa, temes de
tancament del pressupost, que llavors t’obliguen a fer un pla econòmic financer, i això
representa enviar moltíssima més documentació. Tampoc és que ens limiti en gaires
coses, però ens obliguen a enviar moltíssima més documentació a Madrid: pla
econòmic financer, que per qüestions de límit de la despesa, que si perquè generem
més ingressos o pel que sigui tenim unes mica més de diners i els gastem, el
sobrepassem.
A més, a l’Ajuntament d’Olot el que ha passat és que fins ara consolidava l’Hospital
Sant Jaume, hem obert l’Hospital d’Olot i comarcal de la Garrotxa; l’Hospital té un
pressupost igual o superior al que té l’Ajuntament i per tant això distorsionava
absolutament els números. En aquests moments l’Hospital Sant Jaume és una
fundació que ja no ha de consolidar els comptes amb l’Ajuntament, cosa que entenem
positiva, perquè ja està l’Ajuntament també allà representat, però això dificultava molt,
fins i tot i si en algun moment determinat l’Hospital hagués anat malament, o
l’Ajuntament hagués anat malament, el tema dels números. Per tant jo ho considero
positiu, i ara tindrem els comptes que tindrem.
Continuem estant per sota del 75% a pesar de tenir aquest crèdit del mig milió d’euros,
però no demanarem crèdit durant l’any 2016 i baixarem 2,5 milions l’endeutament,
perquè haurem retornat els crèdits antics, que això està tot comptat en el pressupost;
haurem baixat els interessos que hem de pagar, perquè d’un crèdit que pagàvem uns
determinats interessos cars, els interessos seran més barats, i ja vàrem explicar que
aquest crèdit de 4,5 milions d’euros era per finançar determinades inversions, que
tenen gairebé un objectiu de mandat, més que no pas un objectiu que això ho haguem
de gastar immediatament. No sé si l’any 2017, o l’any 2018, necessitarem tornar anar
a crèdit, canviant crèdit que retornem, no sé quin interès estàvem pagant, que era un
bon interès per aquell moment– però que probablement duplica o triplica a quan tenim
el crèdit ara, i podem tornar a demanar la mateixa quantitat sense augmentar per res
l’endeutament de l’Ajuntament d’Olot. És a dir, si tornem 2,5 milions d’euros i
demanem 2,5 milions d’euros, ens quedem allà mateix.
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Llavors és veritat que si aquest mig milió computa, i si el tema dels pisos que volem
comprar amb el dret de tempteig i retracte, necessitem també anar a crèdit, a pesar
que la Generalitat pagui el 50% d’això, ens acostarem a aquest 75%. Però no és
només per aquest crèdit de l’enllumenat, sinó que fins i tot ens plantegem la possibilitat
d’anar a buscar un finançament, que no és un crèdit penjat, sinó que a través de
GUOSA i dels lloguers i l’explotació de tots aquests pisos, pràcticament no carregarà
sobre el pressupost ordinari, que ja els vaig explicar l’altra vegada: sobre el pressupost
ordinari, l’única cosa que passa és que paguem menys interessos, cada any paguem
menys interessos perquè canviem crèdit car per crèdit barat. Però res més que això.
I no pateixi si hem de fer un pla econòmic financer, serà per altres paràmetres, però
pel tema del límit de la despesa, del sostre de la despesa que ens obliga la LRSAL,
per temes diversos, per temes que els números han canviat bastant quan hem separat
els dos pressupostos de 30 milions d’euros cada un; un era el de l’hospital i l’altre és el
de l’Ajuntament, on sí que hi va l’Hospital de Sant Jaume, sí que hi van els crèdits i les
hipoteques dels pisos tutelats de la plaça Balmes, per exemple, sí que hi van
determinats crèdits que abans no tenien gaire importància, perquè ho diluíem en 60 o
gairebé 70 milions d’euros de pressupost, ara queden sobre 30. Això fa canviar alguns
ratis, i és possible que ens passi això. Però si ens passa això, l’única cosa que haurem
de fer és fer un pla econòmic financer que és enviar papers; però com que tanquem en
positiu i anem bé, no ens afectarà per res. Segona cosa, si ens passem del 75% en
algun punt, ens ho prohibiran, i per tant ens diran que no poden fer el crèdit, no
autoritzem a fer crèdit. Tot això, em sap greu que no hi hagi el Sr. Interventor, li pot
explicar ell amb molta més exactitud del que jo li explico, però poden estar segurs que
és així, i tranquil·litzar-los des del punt de vista econòmic, perquè les coses a
l’Ajuntament d’Olot, des del punt de vista econòmic ens van prou bé. Jo crec per
diversos motius, però els ho torno a repetir: per pressupostar amb molt rigor, i no
intentant gastar-nos el que no tenim pressupostat, i executar amb encara més rigor;
pressupostar amb prudència i executar amb rigor, que jo crec que és el que hem
vingut fent i tenim la voluntat de continuar fent.
Aquests 500.000 euros que ens donen ara de crèdit a interès zero, deixar-los passar
seria tristíssim, és veritat que a mi també m’ha tranquil·litzat sentir el Sr. Gelis, perquè
en un moment determinat va semblar que ara ens obligaran a fer no sé quines altres
coses; però això passa, quan gestiones passa que de cop i volta apareixen normes o
lletra petita... I el que hem de fer és treballar-hi, intentar solucionar-ho i estar decidits a
canviar totes les lluminàries d’Olot, a baixar el consum, a baixar la contaminació
lumínica i a millorar l’aspecte d’estalvi energètic que sempre també ha estat una de les
nostres obsessions.
Intervé el Sr. Gelis. Només un aclariment tècnic, perquè sí és cert que vàrem estar
comentant això en la Comissió Informativa, i si ho recorden, els vaig parlar bàsicament
que el problema el vèiem en els quadres on estava connectada cada una de les línies
d’enllumenat públic. Això és el que s’ha repassat un per un, en funció de com estava el
projecte, i això ens ha semblat que té una solució, no tan complicada com inicialment
havíem vist. I per altra banda, en tot cas, encara que estiguem parlant només d’una
mica de diners, recordar-los també que l’estalvi que això ens produirà, anualment,
pràcticament ens permet retornar el crèdit; potser no al 100% però gairebé.
Intervé el Sr. Alcalde. I això va al pressupost ordinari i no al d’inversions. Per això els
hi diem, quan demanem aquests crèdits, acabem afavorint el pressupost ordinari,
perquè hem de pagar menys interessos, ja que canviem crèdit car per crèdit barat. En
aquest cas potser no és al 100% exacte això que els dic, però en aquest cas és amb
crèdit al 0% i per tant això ens ajuda a haver de pagar menys interessos cada any.
Intervé la Sra. Tresserras. Agraïm les explicacions del Sr. Alcalde, que també
permeten entendre-ho millor, i del Sr. Josep Gelis. No és que no confiem en els
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tècnics, és que confiem molt en els tècnics, en el que no confiem és en endeutar-nos
tant amb l’Estat espanyol i amb les revisions; en els tècnics només faltaria, hi confiem
la tira.
El tema és que malauradament estem parlant d’un tema de crèdit, d’uns diners –que
són diners però no són excessivament molts– en un tema que hi estem plenament a
favor, que és canviar l’enllumenat per estalviar. I evidentment en el tema dels pisos, si
ens hem d’endeutar un milió, ara mateix; si una cosa tenim clara la CUP és el tema de
l’habitatge. El tema és que ens hem endeutat amb uns 4,5 milions d’euros, que ja en el
seu moment nosaltres ja no els vàrem veure clars, per a unes propostes que tampoc
es va concretar en quines, en un Pla de Govern. D’acord, ara portàveu quatre anys
estalviant, i per tant semblava que ara durant aquest segon mandat, es podria, ja que
s’havia sanejat i que ja havíem baixat altre cop el nivell, podríem tornar-no a demanar,
i en el que ens hi vàrem oposar en el seu moment. I ara, d’alguna manera, aquests
crèdits són aquestes servituds les que ens fan més pànic que no pas el tema en sí.
Que quedi clar que ens sembla molt bé que tot això sigui crèdit tou a canvi de crèdit
dur i que puguem estalviar en el tema de llums.
Per tant, no hi votarem en contra, però sí que ens abstindrem, per coherència amb el
nostre primer postulat.
Intervé el Sr. Alcalde. Em sap greu perquè necessito tornar a fer un aclariment, és a
dir, sí que vàrem dir a què pensàvem destinar els 4,5 milions, ho vàrem dir i ho vàrem
escriure i consta per tot, són tres temes: camps de futbol, Firal, Hospital. Durant el
mandat els anirem fent servir, i aquests diners estan aquí a l’Ajuntament. I dos, tingui
per segur que no comptem tenir problemes amb aquest mig milió d’euros i amb el milió
d’euros que probablement necessitarem, perquè l’altre teòricament l’ha de finançar la
Generalitat, i veurem quina operació s’ha de fer, amb l’altre milió d’euros que
necessitem; no comptem tenir problemes per poder fer a crèdit aquestes dues opcions.
Però també tingui segur una cosa: si el tema dels pisos s’acaba concretant, en el que
estem treballant i que jo crec que anem avançant en bona direcció, no dubtarem ni un
moment en fer aquesta operació, que pensem que per a la ciutat d’Olot és molt
important. Ja ho vàrem dir públicament durant la campanya i fins i tot ens vàrem atrevir
a posar un número, i dir augmentarem la dotació dels habitatges... no ens sembla que
haguem de patir per això.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5
ERC, 3 PSC, 1 OeC) i 3 abstencions (CUP).
14.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER DEMANAR LA REVISIÓ DEL PLA
DE CULTURA D'OLOT
Núm. de referència : X2016001675
Núm. expedient: SG022016000001

En la seva presentació, el Pla de Cultura d'Olot del 2001 s’autodefinia de la següent
manera: “En primer lloc, un pla de cultura és un instrument de planificació a llarg
termini que permet disposar d'un marc des del qual actuar, uns objectius ben definits i
unes propostes que concreten aquests objectius.”
Partint d'aquesta definició, cal, primer de tot, fer un reconeixent al marc i als objectius
que va acabar definint aquest pla de cultura. Sobretot, perquè va marcar un abans i un
després en les polítiques culturals a Olot. A més de les línies polítiques i d'actuació
que s'hi definien, va deixar un segell, una manera de fer i un esperit que ha arribat fins
al dia d'avui. Això ha ajudat, en primer lloc, a consolidar la cultura i les activitats
culturals com un actiu de la nostra ciutat i, en segon lloc, ha permès una continuïtat en
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el temps, un fil conductor que ha estat seguit des de les diverses visions i opcions
polítiques que han estat al capdavant de l'Institut de Cultura i que només podem
valorar com a positiu.
Així mateix, malgrat la vocació d'esdevenir un marc de referència, el PCO ja admetia i
demanava la possibilitat de revisió en funció de la realitat canviant, i exigia un
component dinàmic que garantís la seva eficàcia al llarg del temps.
En aquest sentit, des de l'Institut de Cultura, el 2008 es va fer una revisió parcial del
PCO. Aquest nou pla segurament detectava correctament molts dels nous reptes que
avui tenim molt presents com a societat, com pot ser la irrupció de les noves
tecnologies de la informació, la nova relació amb les entitats, el paper actiu del públic
en la cultura, la relació amb el món educatiu, etc.
Però segurament pel fet de trobar-nos, en aquell moment de diagnosi, immersos en
aquest procés de canvi que ara ja és un fet, va fer que la diagnosi fos del tot correcta
però el nou marc i objectius no fossin del tot precisos i/o es quedessin curts. Tant se
val, ara aquestes noves realitats ja són aquí i estan molt presents en els nostres afers
quotidians. Tot això, sumat al temps transcorregut, ens planteja que potser ha arribat
el moment de tornar a aturar-nos i reflexionar sobre el que fem, el que no fem i sobre
com ho fem i amb qui ho fem.
Com a polítics, tenim una demanda cada cop més gran de la ciutadania per tal de
replantejar els canals de participació democràtica, entre els quals aquells que afecten
la vida social i cultural, perquè en són la base elemental, especialment evidents en
ciutats mitjanes i petites. La ciutadania també ens demana que busquem grans
consensos sobre els temes vertebradors de la ciutat i ens sembla que des del món de
la cultura ens toca ser sempre pioners, agosarats, i ser sempre els primers a sortir de
la zona de confort i acceptar nous reptes.
Fer-nos preguntes i cercar respostes sobre com entenem la política cultural municipal i
com afrontem la gestió i concepció de la cultura ens obliga a repensar-nos
constantment, tenint com a eix central els ciutadans entesos com a actors culturals,
més enllà del seu paper d'espectadors o consumidors passius.
Per tot això, el Grup Municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament el següent
ACORD
Que des de l'Institut Municipal de Cultura d’Olot es porti a terme, a través d’un procés
participatiu, una reformulació del Pla de Cultura, elaborat el 2001, per disposar d'un
nou marc des del qual actuar i d'uns objectius ben definits per afrontar els nous reptes
de la nostra societat.
Presenta la moció, el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Fa
quinze anys, el 2001, Olot va ser una de les ciutats pioneres de Catalunya en
l’elaboració d’un Pla de Cultura que definís el marc i els objectius que es posaven
sobre la taula a l’hora de fer les polítiques i les accions municipals a la nostra ciutat.
Nosaltres, ERC, al nostre programa, òbviament portàvem accions concretes de l’àmbit
cultural, i algun cop havíem intercanviat parers amb el regidor de Cultura, sobre temes
de les noves tecnologies, d’art contemporani. Però hem pensat que potser passat
quinze anys, tocava tornar a parlar-ne.
És veritat que el 2008 es va fer una revisió d’aquest primer Pla de Cultura, i fullejant el
document –que està molt ben fet, de tot aquest treball, sí que detectava moltes de les
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coses de les quals nosaltres parlem: les noves tecnologies, la contemporaneïtat al rol
de les entitats, dels ciutadans; una mica el paradigma de la cultura des de la política
municipal estava canviant, potser en aquell moment estava canviant, però ara ja vivim
en aquesta realitat. Llavors ens va semblar que potser era el moment d’aturar-se, per
continuar avançant, i llavors a partir d’aquí la nostra proposta és que ens asseiem, en
parlem amb qui calgui i puguem generar un altre marc.
Sobretot perquè penso que si mirem aquests quinze anys –el nostre parer, i espero
que el de tothom sigui el mateix– és que això ha servit, aquest marc ha servit perquè la
ciutat d’Olot en cultura avanci, avanci amb coherència i hagi assolit moltes fites, que
des de fora es vegi Olot com una ciutat potent culturalment, tot i que hi hagi coses,
com sempre, que es poden anar millorant. Per això, llegeixo l’acord concret, perquè
n’hi hagi constància.
Tot seguit el Sr. Quintana llegeix l’acord que proposa la moció, i continua la seva
intervenció. Aquesta és la intenció de la moció, té un altre petit objectiu, que nosaltres
al nostre programa electoral portàvem i de vegades que parlem del nou país i de la
nova república, em sembla que sobretot els grups municipals de la ciutat hem de ser
capaços d’intentar trobar consensos en els grans temes de ciutat, i nosaltres que
venim del món de la cultura, que amb la cultura començar a parlar i consensuar certes
coses, ens semblava que també era un tema interessant.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. La moció esmenta els canvis
que s’han produït a l’any 2001, tant en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la
comunicació, la relació amb les entitats, el paper actiu del públic. I encara que no es fa
un esment concret, però estic segur que també es tindran en compte els canvis que
s’han produït a la nostra societat, i que han fet que tinguem una realitat absolutament
diferent.
S’han produït canvis socials, canvis físics. Socials: la immigració d’aquells anys estava
situada al 4,2%, ara estem en més del 18%, aqueta nova realitat comporta canvis
evidentment culturals; tenim una nova realitat de pobresa i d’exclusió social, d’atur i de
precarietat, de nous treballs amb salaris baixos i a temps parcial; l’envelliment de la
població. I els canvis físics més importants, que al nostre entendre afecten també a la
cultura, que s’han produït, són de tipus de mobilitat: les millors connexions que tenim
tant amb Girona, com amb Vic, inclús Barcelona, i que comporta que a l’hora d’oferir o
de consumir, en el camp de la cultura podem obrir-nos en uns camps i en uns nombres
de persones més importants, i alhora també s’està produint que en consumim. Ens
movem nosaltres a Vic o a Girona, per tant, tenim una realitat absolutament diferent.
Pensem que si no aconseguíssim la participació d’aquests col·lectius que he esmentat,
tindrem un Pla de Cultura esbiaixat i que només donaria resposta a una de la nostra
ciutadania. Em penso que això hi haurà voluntat que quedi recollit i reflectit, donarem
el nostre vot afirmatiu a la moció.
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. En relació a la moció,
nosaltres evidentment també estem molt d’acord, creiem que és de rebut que revisem
el Pla de Cultura. Ha plogut molt des d’aleshores, la societat en la que vivim ha canviat
molt i també sobretot les persones, que són portadores de cultura, que fem les
expressions culturals i que ens relacionem culturalment.
Ara bé, també creiem que, com dieu, aquesta revisió ha de ser participativa i creiem
que hi han de participar tots els agents culturals de la ciutat, i quan diem tots, volem
dir tots, no només els professionals, sinó tota la comunitat. Si una cosa tenim les
persones, en els nostres propis gens és la cultura, i de la cultura n’hem de parlar tots i
totes.
No podem caure en l’error que la cultura l’hem de decidir un grup de polítics, o
professionals, que hem d’oferir la cultura a qui la necessita, sinó que la cultura és un
bé comú, és un bé tan necessari com qualsevol altre; és un dret humà, tan important
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com els altres. I per tant, pensem que és des de la cultura i a partir de la cultura que
s’estableixen relacions socials avui en dia, i que conformen les nostres societats. I
tenim una societat molt acostumada a consumir cultura, més com un bé que no pas
com un dret, i més a consumir-la que no pas a construir-la. I aquesta responsabilitat
col·lectiva l’hem defugit i creiem que és important que la cultura passi a ubicar-se en
l’epicentre del debat, ja no només com una mercaderia, no com un bé de consum, no
com una eina d’aquest model capitalista senil i ferotge, i que l’allunya realment del seu
veritable sentit, que és que sigui l’eix vertebrador dels pobles i sigui eina de
transformació social.
Amb això no vol dir que no estem d’acord que hi hagi programació musical, cultural,
teatre, festivals; absolutament al contrari, sinó que el que sí que pensem és que
aquest Pla de cultura hauria de revisar profundament el sistema de participació de la
població en la cultura, i definir, d’una banda, primer què entenem per cultura i quin ha
de ser el paper de l’administració que ha de jugar en aquesta vivència.
Justament com a polítics creiem que ens hem de fer a un costat, o col·locar-nos al
mateix costat que els companys o amics o amigues que parlen català, amazigh,
sonninke, que porten turbants, mocadors, que no mengen porc o que celebren la festa
del xai. Aquestes també són expressions culturals d’avui de la Ciutat d’Olot i si no hi
estan incloses en aquest nou Pla de cultura, no serà un reflex del que és la nostra
ciutat, plural i diversa. Hem de trobar mecanismes d’autèntica participació, no vol dir
només i no només encarregar un Pla de cultura a una empresa, que sigui quasi un Pla
de cultura més consultiu que participatiu. Hem de ser capaços d’assumir el repte que
suposa preguntar a tot i a tothom què significa la cultura, com veuen la cultura, com
hauria de ser la cultura, i aquí l’administració el que ha de fer és purament un paper
d’acompanyant, de facilitador, no pas de decisor.
Venim de models de cultura de dalt a baix, venim de models de l’època de la
Il·lustració, que la cultura servia per culturalitzar, per educar, o per aquella ciutadania
que necessitava aquell “cultus”, aquell cultiu, el qual li permetia ascendir de categoria
social o reivindicar-se en la seva elit cultural. És una alta cultura que ja no ens
representa avui, avui pensem que la cultura ha de ser popular i ha de ser del poble.
Quan diem cultura popular i del poble no vol dir cultura popular i tradicional, vol dir
cultura del poble. Hem passat moments en què calia –sobretot després de la
dictadura– reivindicar la cultura, tornar-la a les institucions, tornar-la als equipaments
culturals, i ens sembla que aquest període ja ha passat i que ara el que cal és tornar la
cultura al poble i que aquest torni a recuperar el que són els seus propis espais de
participació cultural, i els seus propis equipaments culturals.
La cultura és l’autèntica expressió i més viva de la diversitat cultural i de les seves
múltiples i infinites expressions i gestionar això no és gens fàcil, i tot sovint és perillós.
La cultura és un bé tangible de doble perfil o de doble naturalesa –econòmica i
simbòlica– i és per això molt sensible, és una eina que hem de saber gestionar bé, ja
no administrar, sinó gestionar bé. Mai hem entès la cultura com un equipament cultural
per exemple, sinó que l’equipament és un mitjà i un instrument. L’administració ha de
ser doncs aquest mitjà que permeti exercir el que nosaltres entenem com a sobirania
cultural: aquesta sobirania que de vegades és bastant indomable; justament la cultura
és un mitjà de vegades de reivindicació i de transformació social, i reivindicar,
transformar, ser crític i reivindicatiu i contestatari si cal, a vegades està oposat al
finançament d’aquesta mateixa cultura.
Per tant, creiem que com diuen els companys d’ERC, és cert, hem de passar de ser
espectadors o consumidors passius a actors, i això només ho podem fer si realment en
el paper d’aquests actors, tothom decideix el paper que hi vol jugar. Com diu el Sr. Pep
Fargas, llegíem al Cartipàs del desembre i aquest mes el Sr. Ricard Sargatal també
parlava d’aquest Pla de cultura: “allò que fas per a mi, si ho fas sense mi, ho fas contra
mi”, i ens sembla que té molta raó. Per tant, com tant el Sr. Fargas com el Sr. Sargatal
col·loquen al centre del debat la democràcia implicada, la centralitat de la cultura i de
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l’educació, ens agafem aquestes paraules; la cultura és una eina educativa, educació i
cultura són indestriables, no les podem entendre una sense l’altra. L’altre gran repte
seria involucrar la regidoria d’Educació en aquest Pla de cultura, perquè si no, pensem
que també molts mals en els que ens hem trobat darrerament o últimament en aquest
anys, ha estat justament perquè les polítiques culturals i educatives s’han divorciat, no
s’han trobat, per tant s’han de tornar a trobar.
Si realment això representa un repte per a tots nosaltres, si realment som capaços de
fer un Pla de cultura com els que ens agradaria, evidentment que hi estem d’acord, i
ens trobareu aquí per treballar-hi ara mateix. No és fàcil, és un repte, i ens sembla que
val la pena jugar-lo.
Intervé el Sr. Berga, en nom de l’equip de govern. Sort que avui només hem de decidir
si revisem el Pla de cultura.
Jo voldria començar agraint al grup d’ERC que presenti aquesta moció, potser perquè
la revisió del Pla de cultura és un tema que és veritat que se’n va començar a parlar ja
fa gairebé un any, i el fet que és una proposta que apareixerà en el Pla de govern, en
aquest Pla de govern que ja els hi vàrem donar fa uns dies. Però allà n’hi ha
moltíssimes d’accions, aquesta penso que té una especial importància i a més és una
oportunitat per decidir quin model cultural volem tenir a la ciutat i està bé que es
presenti una moció des del seu grup, perquè posa de rellevància, posa l’accent, ens
serveix una mica per explicar que estem a punt de començar aquest procés.
El Pla de cultura aquest que té quinze anys, que es va fer el 2001 i que és veritat que
la revisió que se’n va fer el 2008 va ser una revisió light –per dir-ho d’alguna manera–
no va tenir aquell impacte que va tenir la primera, la de fa quinze anys, que va ser el
primer procés participatiu important que es va fer en aquesta ciutat, ens obligava ara a
fer una nova revisió, perquè de quinze anys cap aquí han canviat moltíssimes coses.
Això és el que em penso que tant l’article del Sr. Fargas com l’article del Sr. Sargatal,
que obrien aquest debat, reconeixien perquè ja no sóm, –com diu en paraules del Sr.
Sargatal– “ja no som aquella ciutat tan remota, tancada i aïllada que èrem fa quinze
anys”. És potser una mica exagerat, però realment en quinze anys han canviat
moltíssimes coses.
El procediment que s’ha seguit fins ara, va ser en primer lloc posar en comú l’acció del
Pla de govern, la segona cosa demanar-li a un dels tècnics superiors que tenim a
l’Àrea de Cultura que comencés a preparar els materials que ens han de servir de punt
de partida per fer aquesta revisió del Pla: fer una bona lectura del que tenim, una
anàlisi profunda en comparació amb el que ha anat canviant amb els temps, i sobretot
una valoració comparada amb altres plans. És a dir, avui dia tenim l’oportunitat
d’accedir als Plans de cultura de tot el món des de la taula d’un despatx, i és allò de
dir, més enllà de veure el Pla de cultura que fan a Vilanova i a Reus, que
probablement s’assemblarà molt al nostre, què està passant a Suècia, què està
passant a Estats Units, que està passant a Sudamèrica; agafem aquests plans, hi hem
pogut accedir, s’ha fet una anàlisi comparada, com per descobrir que és veritat que
som molts els punts de vista que s’hi poden donar en aquest Pla. La persona
responsable de preparar aquests materials ens ha cridat l’atenció, ens ha posat
l’accent sobretot en un Pla de Vancouver i un de Chicago –un Pla de Canadà i un Pla
d’Estats Units– que estan molt i molt bé, que donen mirades noves. El que estem en
aquests moments és una fase de preparació de materials que ens han de permetre
sortir.
És veritat que l’entorn ha canviat moltíssim, des de la globalització, des de la diversitat
d’orígens de les persones que viuen a la nostra ciutat, i sobretot les primeres
generacions; ja no estem parlant tant de persones que han vingut directament, estem
parlant dels seus fills i filles, que ja fa una colla d’anys que viuen aquí. La crisi, ho ha
fet una bona referència, aquesta crisi del 2007-2008 que també ha canviat; però els
usos culturals han canviat completament: fa quinze anys compràvem CDs, quant fa Sr.
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Quintana que no compra un CD? Bé, potser encara en compra algun, però han canviat
completament: la nostra relació amb les tecnologies, els consums culturals; són coses
que han canviat d’una manera radical; el funcionament de les associacions; la gent
jove que s’ha incorporat amb uns valors completament diferents en el teixit associatiu,
el túnel de Bracons; nous conceptes, el de quilòmetre zero –no en parlàvem
d’aquestes coses fa quinze anys– o el Creativ City o l’Slow City. Realment hi ha tot un
univers conceptual, hi ha hagut molts canvis, canvis molt profunds; que alguns són
molt globals, alguns afecten a tots els països, però n’hi ha d’altres que també són més
locals, i aquí és on hem de trobar aquest equilibri, perquè nosaltres tenim –abans
n’hem parlat– un patrimoni natural que és una cosa molt nostra, o un patrimoni històric
determinat que és una cosa molt nostra i que també ha de quedar recollit dintre
d’aquest Pla de cultura.
Les dimensions des de les que es pot abordar, doncs totes. Si li pregunto a la regidora
d’Ocupació com el faria, em diria home, que la cultura creï ocupació; i si li pregunto al
regidor d’Educació em dirà que eduqui; i si li pregunto al Sr. Vayreda em dirà que
entretingui i que faci venir gent. És a dir, les dimensions de la cultura són múltiples,
variades, i el que hem de trobar és aquest equilibri que justifiqui que una ciutat com la
nostra acabi dedicant un tant per cent important del seu pressupost a la cultura;
aquesta és la cosa. I reptes que tenim aquí davant: l’accessibilitat, ja no parlem només
d’accessibilitat econòmica o física que els espai siguin; accessibilitat cultural, que tota
la població senti que allò es fa per ell, que va per ell, que aquest tant per cent de gent
que en aquest moment no accedeix als teatres, als concerts, no per motius de preu,
sinó senzillament per una qüestió de dir, és que això no va per mi, com que no tinc
prou estudis o no tinc prou formació, no em crida. O com arribar a aquesta generació
que comença als 16 i acaba als 28, aquests anys que perdem tot aquest públic.
Realment són moltíssims els reptes que tenim per davant, i jo penso que és una
aventura començar aquesta revisió. I després plegats, una vegada tinguem tots
aquests materials bàsics a partir dels quals començar, decidir quina forma de
participació elegim, a veure com ho fem; és a dir, establim una estratègia, mirem on
volem arribar i com ho volem fer, i posem-nos-hi, per tenir un Pla de cultura renovat i
que ens serveixi pel que necessitem.
I repeteixo l’agraïment per haver presentat aquesta moció, perquè et dóna l’oportunitat
de parlar d’un tema, que probablement hauria passat molt desapercebut.
Intervé el Sr. Quintana. Primer agrair a tots els grups el seu suport a la moció, veig que
s’ho han preparat, cosa que vol dir que la cultura els interessa. Nosaltres la moció era
més generalista, en el sentit que volíem que això provoqués un debat, està bé que el
tinguem ara, però tindrem temps per fer-lo; no era la intenció. Sí que jo penso que com
a polítics sí que tenim un paper a jugar, i des de la política municipal, sobretot la
cultura, té un sentit, i em sembla que és la de propiciar que aquest ecosistema on
segurament el ciutadà ha ser la peça central, es pugui desenvolupar. I em sembla que
tenim un camí a recòrrer, i llavors en parlem. Només volia agrair als grups la seva
predisposició.
Intervé el Sr. García. Una petita cosa, perquè se n’ha parlat de participació a l’hora
d’elaborar les polítiques culturals, el Sr. Berga també feia esment al tema de
l’accessibilitat des de diferents punts de vista, que en aquests moments comparteixo,
però on n’hi ha un que em sembla que hauria de ser comú a totes les polítiques de
l’Ajuntament, i que ara com que parlem de cultura, l’introdueixo, i que estic segur que
ja sortiria, i hi ha voluntat, però com a mínim en vull fer esment perquè no se n’ha
parlat; és el tema de l’avaluació. Perquè normalment fem molts esforços i moltes
discussions de vegades, quan fem projectes, fem pressupostos, i després tot queda
aquí, i com a molt, l’única valoració de les coses que es fan per justificar l’èxit o el
fracàs d’alguna cosa sol ser el nombre d’assistents.
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Jo penso que els objectius i el paper que ha de jugar la cultura que ha sorgit, és molt
ric, és molt variat, i en aquest sentit em sembla que es justificaria sempre. Però aquí
més que mai, que introduïm i parlem ja d’avaluació, per veure si quan hem fet unes
determinades polítiques, hem fet unes inversions, aquestes s’han adaptat més o
menys als objectius que teníem previstos o no. No tant per criticar a qui hagi fet
aquella política, perquè tots els que fem coses ens equivoquem, sinó per millorar i anar
introduint canvis en aquest sentit.
Intervé la Sra. Tresserras. L’aportació de l’avaluació està molt bé Sr. García, molt
indicada. Sr. Quintana, no és que ens ho hàgim preparat o no preparat, la cultura és
un bé comú, tots som persones culturals i de la cultura penso que en podem parlar tots
plegats, no és patrimoni de ningú. No ens hem preparat res, només hem donat el
nostre punt de vista, que ens sembla que el repte està en què sigui realment un procés
participatiu on la cultura no es fa per ningú. O sigui, no és l’Ajuntament que ha de fer,
posar al servei de la gent el que creu que li convé a la gent, perquè això l’educarà...
No, la cultura la tenim tots, la portem tots, és si més no el que ens uneix, malgrat les
diferències, i a més de les diferències és el que ens uneix. I per tant no és un servei
que s’ha de posar a l’accés a les persones, sinó que són les mateixes persones les
que han de decidir. L’administració ha de fer un paper de donar suport, de seguiment,
de facilitador, però en cap cas de decisor; aquest és una mica el nostre plantejament.
Evidentment estem parlant d’un concepte que és diferent, que és el de sobirania
cultural, ser capaços d’una cultura –ara llegeixo– “popular, creativa, crítica i dinàmica,
que posi l’èmfasi en els processos col·lectius emancipadors”, aquest és l’objectiu.
Gràcies, i endavant.
Intervé el Sr. Quintana. Jo he intentat en pla positiu, agrair als grups perquè tothom
s’ho ha preparat, vol dir que la cultura ens interessa a tots els grups, i no ho deia de
manera despectiva sinó tot el contrari, si algú ho ha entès així, li demano disculpes
perquè no era la meva intenció.
I dir que estarem encantats de debatre tots aquests temes que en molts estem
d’acord, en altres potser tenim matisos diferents, però només volia aclarir això. Hem
estat parlant molta estona de cultura al Ple, que és un tema que no surt tant.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
15.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC DE SUPORT A LES MOBILITZACIONS
I ACCIONS CONTRA EL PLA HIDROLÒGIC DE LA CONCA DE L'EBRE
Núm. de referència : X2016001676
Núm. expedient: SG022016000002

El Consell de Ministres espanyol, el 8 de gener de 2016, va aprovar dos decrets que
inclouen un total de 16 plans hidrològics de conca (per al període 2015-2021) entre els
quals es troba el de l’Ebre. Aquest Pla ha tingut el rebuig de quatre de les nou
comunitats autònomes que rega el riu Ebre (Catalunya, el País Basc, Navarra i el País
Valencià).
Durant el procés seguit per elaborar aquest Pla de Conca de l’Ebre, ni la Confederació
Hidrogràfica de l’Ebre ni el Govern espanyol han tingut en compte les al·legacions que
diverses associacions, entitats, partits i institucions van presentar per denunciar
l’impacte negatiu i la greu amenaça que representava el Pla, tant per a la sostenibilitat
del tram final del riu i el delta de l’Ebre com per a les activitats econòmiques, agrícoles
i pesqueres que s’hi desenvolupen.
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El 25 de juny de 2015, la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre
aprovava amb el vot favorable de gairebé tots els membres, una proposta de cabals
per al tram final del riu Ebre i el Delta amb tres propostes diferenciades; per a anys
secs, normals i humits. Així, segons les conclusions dels estudis presentats, el cabal
ecològic per a un any sec hauria de ser de 5.871 hm3/anuals; per a un any normal
hauria de ser de 7.732 hm3/anuals i per a un any humit, de 9.907 hm3/anuals. A més,
s’incorporava una proposta de cabal mínim d’excepcionalitat per a casos de sequera
prolongada amb 3.518 hm3/anuals. Aquesta proposta de cabals ambientals que
garantia la subsistència del Delta, el manteniment de l’activitat pesquera i el gran
ecosistema del Delta, va ser presentada en forma d’al·legacions per la Generalitat de
Catalunya perquè s’inclogués en el nou Pla hidrològic de la Conca de l’Ebre, però no
va ser atesa.
En canvi, el cabal del riu fixat per al nou Pla de Conca és de 3.100 hm3/anuals (sense
diferenciar anys secs o humits) és a dir, 5.000 hm3/anuals menys, que els proposats
per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre. Així que, en cas que
s’implementi, tindrà un impacte equivalent a 2,5 transvasaments dels planificats pel
Ministre Arias Cañete al Plan Hidrológico Nacional. Mentre que algun altre Pla de
conca ha fixat els cabals ecològics en el cent per cent de les masses d'aigua, el de
l'Ebre estableix únicament un vuit per cent del total de les masses de l'aigua.
Aquest Pla fixa un repartiment del cabal del riu, que augmenta les concessions de
nous regadius en 450.000 hectàrees quan el total del nou regadiu de tots els plans de
l’Estat espanyol és de 700.000 hectàrees. La majoria d’aquestes hectàrees no tenen
concessions i van lligades a 56 noves infraestructures de regulació (embassaments).
La Plataforma en Defensa de l’Ebre, durant la tramitació del Pla de conca, va
presentar més de 4.030 al·legacions particulars basades en requeriments que havia fet
la Comissió Europea al Govern espanyol que no van ser acceptades. La Comissió va
constatar que mancava molta informació als diversos plans de conca espanyols per
adaptar-se a les normatives europees, i va requerir al Govern espanyol que ho
modifiqués. La Comissió va adreçar preguntes molt concretes al Govern sobre el
contingut del Pla de Conca de l’Ebre; de fet, va assenyalar 32 discrepàncies, 10 de les
quals eren idèntiques a les de la queixa que va fer arribar la Plataforma en Defensa de
l’Ebre.
Davant l’amenaça que suposa aquest nou Pla hidrològic de conca per al futur
socioeconòmic i mediambiental del tram final del riu Ebre, el delta de l’Ebre i els seus
pobles, el Grup municipal d’ERC proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels
següents:
ACORDS
1. Manifestar al Govern de l’Estat espanyol el rebuig de l’Ajuntament d’Olot a
l’aprovació definitiva del Pla Hidrològic de la Conca de l’Ebre, que va tenir lloc en el
Consell de Ministres el passat 8 de gener de 2016.
2. Donar suport a les accions, iniciatives i mobilitzacions socials que es facin contra el
Pla hidrològic de la conca de l’Ebre.
3. Donar suport a les accions que el Govern de Catalunya, els ajuntaments, així com
altres institucions i entitats socials, presentin davant la Comissió Europea i altres
organismes de caràcter estatal i internacional amb l’objectiu de defensar els cabals
ecològics aprovats per la Comissió per la Sostenibilitat de les Terres de l’Ebre.
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4. Demanar a la Comissió de Medi Ambient europea que vetlli per l’adequació i el
compliment del Pla Hidrològic de Conca de l’Ebre a les directives europees d’Aigua,
Aus i Hàbitats.
5. Comunicar aquest acord al president de la Generalitat de Catalunya, a la
Conselleria de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya, a la conselleria
d’Agricultura de la Generalitat de Catalunya, als grups polítics del Parlament de
Catalunya, al Govern espanyol, a la Confederació Hidrogràfica de l’Ebre i a la
Plataforma en Defensa de l’Ebre.
Presenta la moció la Sra. Barnadas, del grup municipal ERC. Abans que res, de
començar la defensa de la moció, fer constar a l’acta que de fet és una moció que
havíem acordat de presentar-la conjuntament amb OeC, amb el Sr. García, i que a la
Comissió Informativa en aquell moment no vàrem saber potser explicar-ho prou bé, i
per tant ho fem constar ara, perquè és un treball conjunt.
Intentarem no fer una defensa de la moció des de dades tècniques, perquè
normalment les dades tècniques avorreixen, i el que volem en aquest moment és
sobretot fer una crida a la població, la població d’Olot, que és una ciutat que queda
una mica lluny del Delta. Alguna dada tècnica sí que haurem de dir, i senzillament és
només explicar, per exemple, que amb aquest Pla Hidrològic Nacional es retallaria en
5.000 hm3 el cabal anual que arriba al Delta de l’Ebre. Això vindria a ser una proporció,
si recordeu aquell Pla d’Arias Cañete, el Ministre aquell que ja va fer el seu Pla
Hidrològic Nacional, vindrien a ser com 2,5 plans de Cañete, i aquest cabal estaria
com 3.000 hm3 per sobre del que realment defensava la gent de la Comissió de
Sostenibilitat de les terres de l’Ebre, i totalment en contra dels cabals mínims que
demana la Unió Europea.
Però per no avorrir amb les dades, torno a dir que el que voldríem fer és posar en valor
el territori, el paisatge i la gent del Delta. De fet és un territori on s’ha aconseguit un
equilibri realment impressionant entre els habitants i el medi; com els agrada dir a ells,
viuen entre la sal, l’aigua, l’arròs i el fang. Van començar a viure en un territori molt
hostil –el Delta el van començar a treballar des d’una perspectiva d’un territori molt
hostil– i se’l van fer seu, treballant la terra i creant el seu propi hàbitat, i d’aquest treball
realment en fan un espectacle; els que anem sovint per allà ho veiem, i l’espectacle del
treball de la terra en aquest cas que es guarneix amb el propi espectacle que
representa el territori que els envolta.
Ara veuen tot aquest ecosistema humà, tot aquest ecosistema natural sota una greu
amenaça, i de fet no es rendeixen, és a dir, no volen ni poden acceptar que això sigui
un fet irreversible. De fet jo dic ara, però la lluita va començar ja a l’any 2000, va
començar ja fa quinze anys, per tant són una gent que estan lluitant per la seva terra
des de fa quinze anys.
Aquesta vegada han fet un lema que ens agrada repetir, perquè ens han convocat a
nosaltres, a la gent del nord –per ells moltes vegades el nord és tot el que queda per
damunt de Valls– i per tant ja ho veuen com molt enllà. I de fet, ells ens diuen “naltros
pugem sempre”, què volen dir la gent de l’Ebre, doncs senzillament volen dir que
sempre que aquí, a Barcelona o allà on sigui, se’ls ha convocat per temes de territori,
s’han mobilitzat, han fet els seus autobusos i han pujat. I per tant ara ens demanen,
ens diuen “baixeu valtros”, perquè de fet ens demanen que nosaltres també ens
desplacem.
Per tant, jo penso que a part del tema del Pla Hidrològic Nacional, evidentment que és
extremadament greu, tenim la oportunitat de fer que la gent de l’Ebre vegi que som un
país i que ells que de vegades es senten allunyats, o se senten molt distants, vegin
que nosaltres defensarem i recolzarem la seva lluita, bàsicament perquè és un dels
entorns més incomparables del nostre país i defensarem la seva gent, i la feina de la
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seva gent, que depèn el seu ecosistema econòmic totalment d’aquest riu Ebre. I per
tant, en manifest i suport a aquestes mobilitzacions hi ha una clara voluntat que el dia
7 de febrer es pugui aplegar la màxima quantitat de gent a Amposta, però també hi ha
una clara voluntat que el 8, el 9, el 10 de febrer i el temps que calgui, siguem presents
en aquest territori i ens mobilitzem, si no podem anar allà, des d’on puguem, fent força
a les xarxes socials, perquè de fet pensem que la seva terra és la nostra i que la seva
lluita, evidentment també és la nostra.
Des d’aquí el territori agraïm moltíssim la feina que han fet Òmnium i ANC, que com
sempre estan al peu del canó, que com sempre han muntat autocars, que com sempre
han posat a disposició tiquets i ajuden a la mobilització ciutadana, dels ciutadans que
no s’hi poden desplaçar amb mitjans propis o que senzillament, troben més còmode
fer-ho d’aquesta manera, per tant l’ANC i Òmnium estan venent tiquets al seu local per
poder fer aquesta mobilització des de les terres de la Garrotxa. Perquè de fet el Delta
és paisatge, el Delta és vida, és economia, és llengua, és tradició, és agricultura, és
medi ambient, és ornitologia, és sal, i és vida.
I per tant, si aquest Pla Hidrològic Nacional tira endavant, tota aquesta colla de termes
que us descrivia, és molt probable que els que estem avui aquí, els veiem
desaparèixer. I per tant, només hi ha una opció, que pensem que l’opció bona és que
hi hagi la creació d’un estat propi, seria la manera de salvar el Delta, de defensar la
terra i de defensar l’aigua; però mentre això no passi, la màxima esperança de la gent
del Delta i de la Plataforma de Defensa de l’Ebre, està dipositada en la Unió Europea.
De fet el dia 8, per això es fa la manifestació el dia 7, el dia 8 van al Delta de l’Ebre
tota una sèrie de comissaris de la Unió Europea a veure el problema i que els hi
expliquin el problema in situ, també van anar la gent de la Plataforma en defensa de
l’Ebre a Europa, a explicar allà mateix el problema. I per tant el dia 7 de febrer, d’una
manera o altra hi hem de ser tots, i com diem últimament –que ho diem molt– el món
ens mira, i per tant si el món ens mira és molt important que el dia 7 de febrer ens vegi
a tots a Amposta, omplint aquell carrer que s’han proposat omplir, i fent força per
defensar el nostre territori. Llegiré d’una manera més pausada els acords.
Tot seguit la Sra. Barnadas llegeix els acords que es proposa la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup OeC. Dir que en el moment que el govern
espanyol va començar a interpretar els nous plans de conca, ja sabia abans de fer la
redacció, quin havia de ser el resultat del Pla de conca de l’Ebre. El resultat és que
aquest havia de ser un riu amb molt d’excedent d’aigua, amb l’objectiu evident de
futurs transvasaments que tenen previst efectuar a l’Ebre, i per tant posant en perill,
tant la seva sostenibilitat, com les activitats econòmiques que ha esmentat la Sra.
Barnadas, agrícoles, pesqueres, que allà s’hi desenvolupen.
Com ella ha dit, els plans de conca, tots ells, s’aproven el 8 de gener, és a dir, després
de les eleccions del 20 de desembre, per tant amb un govern en funcions, un govern
que ha perdut 62 diputats, que molt previsiblement no formarà govern –almenys
aquesta és la meva esperança, a part d’expectativa– i que si ho arriba a fer, ho haurà
de fer en coalició, amb suports externs, per tant si no ho hagués aprovat com ho ha
fet, hauria estat obligat a negociar i parlar amb d’altres, cosa que no ha volgut fer.
Actuar d’aquesta manera, en termes jurídics, es diu actuar amb traïdoria i nocturnitat.
Després s’estranyen de no trobar socis per poder governar; de fet penso que només
saben governar amb majories absolutes, cosa que els hi fa molt difícil, perquè als
temps polítics actuals a mi em sembla que les majories absolutes, per sort, s’han
acabat per molt de temps, i tots els partits s’hauran d’acostumar a negociar.
Aquest pla ha estat denunciat davant les institucions europees, que finalment enviaran
un grup de sis eurodiputats, de diferent color polític, de diferents països, que seran
acompanyats per quatre eurodiputats catalans espanyols; s’entrevistaran amb entitats,
associacions, ajuntaments de la zona, i finalment aquest grup haurà d’emetre un
informe que no vincula legalment, però donarà arguments a la Comissió Europea per
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prendre decisions sobre aquest nou pla, que per a nosaltres, com ha quedat
evidenciat, és irracional i insostenible. Aquest grup d’eurodiputats vindrà el proper dia
8, d’aquí la importància de la manifestació del dia 7, i posteriors, sigui molt important.
Agrair l’esforç que estan fent –com ja ha dit la Sra. Barnadas– Òmnium i ANC per
facilitar aquesta mobilització. I per fer esment també a frases que diuen la gent
d’aquella terra “lo riu és vida”.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. No m’estendré en els
arguments favorables a donar suport a aquesta moció. Més que donar suport a
aquesta moció, seria demostrar el nostre ple suport, i esperem que sigui de tot aquest
Ple, als plantejaments que expressa la Plataforma en Defensa de l’Ebre, que entre
altres, afirma que aquest Pla Hidrològic neix mort, representa un fracàs absolut en
l’aplicació de les directives de l’aigua d’hàbitats i d’aus. És una qüestió molt sensible,
ja que el Delta és un dels llocs estratègics en els moviments migratoris de les aus
entre Àfrica i Europa, té una importància estratègica molt important, que va molt més
enllà de la reivindicació local.
Per tant, des de la CUP expressem la nostra solidaritat amb la Plataforma en Defensa
de l’Ebre, la seva lluita en defensa del riu i del Delta. El territori mobilitzat comptarà
amb tot el suport de la CUP dels Països Catalans, així un cop més, volem agrair la
feina desinteressada i militant de molts col·lectius locals, i de la gent del territori.
Gràcies a la seva lluita, aquest país manté viva la memòria històrica de les lluites en
defensa del territori, i això és el principal actiu de sobirania del qual disposem.
I finalment, fem una crida al conjunta de la ciutadania, com es recull a la moció –el que
passa és que nosaltres hi afegim “dels Països Catalans”– a rebutjar el nou Pla
Hidrològic i secundar la mobilització que el proper 7 de febrer tindrà lloc a Amposta en
defensa del riu Ebre, del Delta, i dels ciutadans i ciutadanes que hi viuen. Per tant ens
veiem el dia 7 a Amposta.
Intervé el Sr. Guix, en nom de l’equip de govern. Nosaltres, com a equip de govern,
votarem a favor de la moció, agraeixo a la Sra. Barnadas la seva presentació i més en
l’èmfasi que hi ha posat, sobretot defensant a la gent del Delta.
Sr. García, no es preocupi, si hi ha govern i governem els nostres socis a l’Estat,
segurament aquest Pla s’ha de dir que es retirarà. Per tant, tingui confiança, que si hi
ha possibilitats de fer govern, segurament que aquest Pla quedarà retirat. En tot cas,
és evident que tampoc no estem d’acord amb aquest Pla, sobretot perquè té
deficiències importants, sobretot el que són els cabdals ambientals, que en el Pla no
es recullen i són insuficients, sobretot no diferencia entre estacions humides, seques i
molt seques. I això pot provocar la regressió del litoral –com ja s’ha dit aquí–,
l’augment de la falca salina i a més a més empitjora la qualitat de les aigües de les
badies.
Per tant tot això, creiem que no és una qüestió exclusiva de cabdal, sinó que és també
una qüestió de qualitat de l’aigua, que és la preocupació central de la directiva marc de
l’aigua i també de les polítiques de la Comissió Europea. Els usos que es vol donar a
l’aigua en el Pla Hidrològic de la conca aprovat, provocarà un dèficit hídric en existir
una insuficiència de recursos per als nous regadius, és a dir, aquest Pla preveu posar
noves terres de regadius, algunes ja són existents i altres se’n posaran de noves. I
tampoc no preveu un Pla de potenciació d’aquests nous regadius, sobretot que siguin
més sostenibles i que s’apliquin tècniques d’estalvi d’aigua com pot ser el reg got a
got, etc.
Per tant és un Pla molt insuficient en molts aspectes, i a més a més estem davant d’un
fals debat, entre l’assignació de recursos ambientals o de recursos per regadius.
Optimitzar els recursos hídrics amb l’aplicació de noves tecnologies i inversions per
obtenir un rendiment dels cultius, que també penso que és important de les polítiques
que s’han de tirar endavant en aquest Pla.
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En els termes que s’ha aprovat el Pla Hidrològic de la conca de l’Ebre s’amenaça el
Delta, el seu ecosistema, i també la comunitat que hi viu, per tant nosaltres, amb tots
aquests arguments que hem explicat, com a equip de govern hi votarem a favor, i
estem d’acord amb la moció.
De totes maneres també, ja que parlem d’aigua suposo que anirem parlant d’aigua,
però també hem de pensar en el riu Ter, que ens afecta molt directament a la gent de
les comarques de Girona, i val la pena que anem pensant en la reivindicació del riu Ter
i tornar les aigües cap a les nostres comarques.
Intervé la Sra. Barnadas. Bàsicament agrair les aportacions de tots els grups, i sembla
que s’aprovarà per unanimitat la moció. Només fer un petit esment, que el Sr. Rubió
deia que evidentment els Països Catalans hi són molt importants, i aquí hi té molta
feina el País Valencià, perquè moltes de les aigües que es volen derivar de l’Ebre van
a tot el desastre ecològic d’urbanitzacions, de terres de regadiu, que es volen licitar en
aquella zona, i que per tant estaria bé apel·lar a la gent del País Valencià, la gent
propera a la CUP, la gent que té consciència ecològica, que allà sí que tenen molta
feina a fer i que són els primers que han de reivindicar el seu territori.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
16.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP CONTRA L'ASSETJAMENT
MASCLISTA A DONES POLÍTIQUES
Núm. de referència : X2016001692
Núm. expedient: SG022016000003

L' Ajuntament d’Olot fa anys que destina recursos i esforços, tant polítics com tècnics,
per a la igualtat de gènere, la coeducació i I ‘eradicació de les violències masclistes.
En aquesta línia seguint el compromís de les mocions aprovades els darrers anys
respecte les violències masclistes denunciem radicalment I ‘assetjament que en les
darreres setmanes estan patint dones que es dediquen a l’acció política des de
diferents partits, plataformes i col·lectius. És intolerable que la resposta a legítims
posicionaments sigui a través d'insults clarament masclistes que pretenen el descrèdit
personal i intel·lectual de les dones.
Afirmem rotundament que es tracta d'un tipus de violència masclista que ha de ser
rebutjada i perseguida. Una violència masclista que pretén intimidar i desincentivar el
desafiament que en realitat suposa, encara per alguns, la irrupció de la veu i el fer de
les dones en l'espai de la política.
Aquests darrers dies, els mitjans de comunicació, les xarxes socials i part de l’opinió
publica a peu de carrer han normalitzat amb total impunitat insults masclistes adreçats
a dones que ocupen càrrecs electes o orgànics en diversos partits polítics,
plataformes o altres espais de participació política i ciutadana. Davant aquest fet és
moment de no posar tabús, dir amb veu forta i clara les coses pel seu nom i denunciar
que les valoracions sobre el físic de les dones polítiques, la sexualitat, la manera de
vestir, l'edat, la identitat sexual o les responsabilitats familiars sembla que estan per
sobre de la praxis política o la qualitat discursiva de qui exerceix
amb valentia,
dignitat i professionalitat els seus càrrecs.
Insults i valoracions sexistes com gorda, vella, puta, lletja o Que abans de tenir
relacions sexuals passa per assemblea, ldiota, Mala puta, traïdora. Sense atractiu.
Filla de puta amargada, Calladeta estàs més guapa, Aquesta diputada està
boníssima. És una Musa, Barriguita, pivón, histèrica i un llarg etcètera són els
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qualificatius i els usos lingüístics i de comunicació de qui pretén socialitzar i generar
opinió pública des dels estereotips masclistes, el dictat de normes de comportament
pròpies dels grups dominants i, en definitiva, des de la desigualtat.
Els darrers episodis d’assetjament col·lectiu han saltat de manera alarmant a
Catalunya on les decisions polítiques s'han vist deslegitimades per un assetjament
col·lectiu del tot condemnable.
Per tot això, aquest ajuntament acorda:
PRIMER: Contactar amb aquelles persones que des del municipi i/o via les xarxes
socials pròpies, es detecti que estan emprant aquest tipus de violència i demanar-los
la retirada de les publicacions i informa-les que aquestes pràctiques estan qualificades
com a violències masclistes.
SEGON: Instar als partits polítics del Parlament de Catalunya que prenguin mesures
per eradicar aquestes violències masclistes. A hores d'ara s'ha detectat que diferents
càrrecs electes del Parlament de Catalunya i també electes municipals han fet ús
d'aquestes violències sense haver tingut repercussions públiques ni polítiques al seu
càrrec.
TERCER: Instar als diferents Grups Polítics del Parlament de Catalunya a rebutjar
públicament l’assetjament que estan patint dones que es dediquen a l’acció política
des de diferents partits, plataformes i col·lectius.
QUART: Instar al CAC i a l'Associació de Dones Periodistes de Catalunya a la presa
de mesures per exigir dimissions i/o expulsions dels mitjans de comunicació d'aquells
que facin ús d'estils de comunicació i usos de comunicació masclistes.
CINQUÈ: Traslladar aquests acords al Parlament de Catalunya i especialment dirigit a
tots els grups parlamentaris, a Feministes de Catalunya, a la Xarxa Feminista de
Catalunya, al CAC, el Col·lectiu Feminista la Dalla Garrotxa, Alba Associació de
dones de la Garrotxa, a l’Associació de Dones Periodistes de Catalunya i a la FMC i
ACM a efectes de desplegar aquesta moció a nivell municipal.
Presenta la moció la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. No la llegiré,
perquè jo penso que aquesta moció, si em permeteu, qui la pot explicar més bé són
les dones que van ser víctimes d’aquest assetjament, i si em permeteu seran dos
segons, que intentaré posar les seves paraules, penso que ho explicaran més bé que
jo.
A continuació la Sra. Tresserras reprodueix un vídeo: "Sóc vella, lletja i gorda, i jo vull
que se'm jutgi per haver arribat als 64 anys lluitant incansablement pel manteniment de
la vida, per la dignitat de totes les persones i dels pobles i per la llibertat i la solidaritat
amb el conjunt de la humanitat. Merci." (Sra. Gabriela Serra). “Bon dia. El meu nom és
Mireia Boya, a jo m’han dit 'perra sarnosíssima' per a una causa que és defensar el
model de territori sostenible e que la mia lengua mairau, l’occità, se puga parlar a les
institucions publiques del país”. "Bon dia, jo sóc l’Eulàlia Reguant i sóc retardada,
estúpida i tonta per defensar un sistema de salut 100% públic i una educació pública,
catalana i de qualitat". "Bon dia, sóc l'Anna Gabriel, però sóc una puta, traïdora,
amargada i malfollada, i l'únic que venia a fer és a defensar uns Països Catalans
lliures, socialistes i feministes i a recordar la impunitat de l’extrema dreta. Pel Guillem
Agulló i pel Carlos Palomino".
Continua la Sra. Tresserras. Ens sembla que no calen més arguments, per això volem
presentar aquesta moció.
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Tot seguit la Sra. Tresserras llegeix els acords que es proposen a la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres votarem a favor
d’aquesta moció, però voldríem fer algun comentari.
Un, a la introducció d’aquesta moció es parla de l’assetjament que les darreres
setmanes estan patint dones que es dediquen a l’acció política; nosaltres voldríem
posar de manifest que no és només en aquestes darreres setmanes, fa molt de temps
que aquest assetjament, i sobretot a les dones polítiques, es porta a terme. Aquí s’han
trobat la Dolors Camats, d’Iniciativa per Catalunya, també polítiques del PSC, la Sra.
Inés Arrimadas encara no fa pas gaire, amb comentaris sobre la seva vestimenta; la
Sra. Camacho del PP, porta bastants anys també de comentaris d’aquest tipus. És a
dir, ens trobem no amb un fet d’aquestes darreres setmanes, sinó per desgràcia amb
un fet que és característic de la nostra societat, i per tant també de la política.
Un comentari també que voldria fer, és aquest comentari a les dones de la CUP, diria
que ha vingut fonamentalment, no dic exclusivament, però han vingut fonamentalment
del camp independentista. El que alguns en deien “gent hiperventilada”, que jo en dic
hooligans, i per tant aquest és un fet que també cal remarcar, perquè crec que no és
un bon senyal sobre el país que voldríem tenir. Jo no voldria viure en un país on
aquesta gent fos bastant important en nombre o que tinguessin càrrecs de
responsabilitat; sigui en ajuntaments, o sigui al Govern.
Denunciem aquest assetjament perquè és molt recent i per tant ha estat molt públic, al
ser diputades les persones que s’hi han trobat. Però si recollim l’última enquesta feta
per la Generalitat sobre violència masclista i que ens porta a l’any 2010, ens parla que
el 26,6% de les dones de Catalunya entre 18 i 70 anys han patit una agressió
masclista d’especial gravetat a la seva vida; una de cada quatre dones. I gairebé ningú
en parla. El 4% de les dones d’entre 18 i 70 anys residents a Catalunya i que han
tingut una feina assalariada, s’han vist obligades algun cop al llarg de la seva vida, a
plegar d’una feina per evitar una situació d’assetjament sexual; un 5,2% dels casos
han hagut de deixar la feina per motius sexistes relacionats amb estar embarassades.
I si això era del 2010, la situació laboral que tots coneixem que ha anat a pitjor, fa que
les dones sobretot, encara siguin molt més febles i per tant siguin víctimes encara més
propiciatòries d’aquests comentaris que faig.
I faria, de manera general, jo hagués fet en els punts de l’acord, un sisè que potser em
semblaria que té efectes més pràctics i és que molts mitjans de comunicació tenen una
subvenció pública –per no dir gairebé tots– i per tant, que si professionals d’aquests
mitjans en les seves pàgines, i ja no dic els mitjans públics, es produeixen, els hi siguin
retallades les subvencions. Per desgràcia, em sembla que moltes vegades només
reaccionem, o reaccionem més, quan ens toquen la butxaca.
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Bé, a vegades sembla
que amb el Sr. García ens copiem l’argumentari, tenim els mateixos exemples, i això
farà la meva intervenció encara més breu del que tenia previst fer.
Nosaltres evidentment votarem a favor de la moció, ens sembla molt bé, com a
republicans que vol dir que defensem una societat amb ciutadans lliures i més
compromesos, respectables, iguals, etc., és de calaix que defensem una ciutadania
sense aquestes violències masclistes, i per tant votarem a favor.
Llavors l’única reflexió que volia fer, a banda del posicionament, és el que ja ha fet el
Sr. García, que és que massa sovint em sembla que aquesta mena d’alertes que es
disparen quan passen fets concrets, tan evidents i tan desagradables com els que han
passat amb diputades de la CUP, són una mica sectorials, sembla que només ens
n’adonem quan ens afecten als nostres propis, i per això volia posar els mateixos
exemples que posava el Sr. García, que són: el de la Sra. Camacho, que és evident,
ha estat la primera líder d’un partit polític al Parlament de Catalunya i s’ha hagut
d’aguantar de tot. I en canvi entre les files pròpies –i parlo per ERC– segurament no
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hem estat prou valents a l’hora de criticar-ho, i jo crec que aquí haurem de fer
autocrítica cadascun dels sectors ideològics, que només ens mirem al melic massa
vegades. I com la Sra. Camacho, la Sra. Arrimadas, el mateix Sr. Miquel Iceta, han
sigut tots ells blancs de burles, de crítiques, de difamacions, que ens haurien de posar
una mica en evidència a tots, veient que massa vegades hem estat còmplices
silenciosos de tot això. I per tant, volem aprovar la moció, estem molt a favor, però
crec que aquesta reflexió era pertinent de fer-la.
Intervé el Sr. Berga, en representació de l’equip de govern. Coincideixo plenament
amb la darrera aportació que ha fet el regidor Sr. Juncà, també hauria volgut referirm’hi, però crec que ara no ve el cas allargar-me amb exemples que van enllà.
Votarem a favor, per descomptat, d’aquesta moció.
El llenguatge delata prejudicis culturals, i a través del llenguatge aquest tipus
d’assetjament, pot ser un llenguatge masclista en aquest cas, pot ser un llenguatge
racista, pot ser un llenguatge homòfob; hi ha molts tipus de llenguatges. Va ser amb
aquesta intenció que en el cartipàs que es va aprovar el mes de juny vàrem crear la
regidoria de Drets civils, justament per poder fer accions concretes i tenir una persona
tècnica de referència, per poder donar suport tant als grups ciutadans que treballen per
aquests drets, i que no quedi a vegades en l’àmbit d’una moció; que tots demostrem
moltes intencions, i que realment tinguem una àrea de l’Ajuntament que pugui
desenvolupar protocols, pugui estar alerta d’aquest tipus de temes i de mica en mica
anar progressant a favor de ser més ètics, més morals i que tota la societat en general
funcioni més bé. Perquè desgraciadament n’hi ha molts que ho fan amb mala intenció,
i malauradament també n’hi ha molts que ho fan per pura i dura ignorància.
I repetir-ho, fer accions, fer campanyes i parlar-ne és una obligació que tenim.
En tot cas votarem a favor de la moció.
Intervé la Sra. Tresserras. Només un petit aclariment. Agraïm les aportacions. La
moció és contra l’assetjament és a dones polítiques, i queda clar que va dirigida a
dones que estan patint des de l’acció política, des de diferents partits, plataformes i
col·lectius. Les dones que han parlat les he posat d’exemple, com en podia haver
posat d’altres; en absolut ens volem mirar el melic, sinó que pensem que això ha
afectat –com deia el Sr. García– a moltes dones de molts partits polítics, i el que la
moció defensa i va en contra, és de l’assetjament contra les dones que representen i
que estan en càrrecs polítics. Ho dic perquè quedi clar, l’exemple m’ha servit perquè
les paraules parlaven més del que jo pogués llegir.
I també comentar al Sr. García que potser en el punt quart, fins i tot, no parla de retirar
subvencions sinó que parla directament de dimissions i expulsions dels mitjans que
facin servir aquest llenguatge, per tant ja és bastant més radical. I com comenta,
evidentment les agressions masclistes es veuen en molts àmbits, no només el polític,
evidentment, malauradament. I segurament seran altres temes que poden presentar
companyes d’Alba, de la Dalla, i que podem defensar i que hi podem estar d’acord, i
per que cal que els recordem i que els exposem sobre la taula per anar-hi en contra.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat.
17.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP EN FAVOR DE LA RETIRADA DEL
RETRAT DEL BORBÓ I LA BANDERA ESPANYOLA DE LA SALA DE PLENS
Núm. de referència : X2016001708
Núm. expedient: SG022016000004

Atès que considerem que la institució monàrquica és una institució contrària als drets
més fonamentals de la democràcia, totalment desfasada en el temps, i que el rei actual
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de l’estat espanyol és fill del que va ser nomenat i preparat pel dictador Francisco
Franco, sense haver estat mai escollit democràticament, i que per tant, ens ha estat
imposat als catalans.
Atès que la família De Borbón ha encarnat històricament els valors de repressió,
imposició i negació de drets individuals i col·lectius dels ciutadans dels Països
Catalans.
Atès que no creiem que la foto d’una persona que ocupa el seu càrrec de manera no
democràtica hagi de presidir la principal institució democràtica d’aquesta vila.
Atès que el passat 24 de Maig les urnes olotines van expressar molt majoritàriament
una voluntat independentista inqüestionable, és tasca de les diferents formacions
polítiques interpel·lades, materialitzar aquesta voluntat popular.
Atès que en l'actualitat certs símbols espanyolistes i antidemocràtics han estat
imposats i han perdut tota legitimitat política i democràtica, i atès que a la nostra vila
existeix una majoria independentista, i que no se sent com a propis certs símbols, com
la fotografia del Rei o la Bandera Espanyola el saló de Plens.
Atès que l'Estat Espanyol, és des del nostre parer, un estat que vulnera
sistemàticament els
drets socials i nacionals dels i les catalanes, i que dins d'aquest estat no és possible
construir el nostre futur col·lectiu com a poble.
Atès a l’últim desaire d’aquesta persona (cap de l’Estat espanyol) vers les institucions
catalanes al no voler rebre en audiència a la Presidenta del Parlament de Catalunya.
La Candidatura d’Unitat Popular d’Olot proposa al ple de la corporació que prengui els
següents acords:
PRIMER: Que la fotografia de Felip VI de Borbón deixi de presidir la sala de plens de
l’Ajuntament d’Olot.
SEGON: Que la bandera espanyola sigui retirada de la sala de plens.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Seré breu, perquè
tothom sap com pensa la CUP en aquests temes.
Una petita introducció: la monarquia espanyola és una institució antidemocràtica,
caduca, que simbolitza el règim del 78 i l’opressió nacional i social que històricament
ha patit el poble català. Cal posar fi a aquest règim i a les formes antidemocràtiques de
fer política, i per això des de qualsevol racó del país, i Olot també, hem d’empènyer
més que mai en la construcció de la República Catalana, en la consecució dels
objectius legítims i democràtics que com a poble hem decidit, per tant cal oposar-nos a
mantenir aquesta figura presidint aquesta sala. Per tant proposem els següents
acords.
Tot seguit el Sr. Rubió llegeix els acords que es proposen a la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Dir que estic d’acord i per tant
votaré a favor de la moció, perquè estic d’acord amb el fons. No estic d’acord, una
mica, en les expressions que s’utilitzen en la introducció, no amb totes elles. A mi
m’hagués agradat més que quan parla que ha estat imposat als catalans, es pogués
afegir “i a la resta de ciutadans de l’Estat”, perquè també ha estat així aquesta
imposició; el mateix al punt dos: no sols als Països catalans, sinó a la població de la
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resta de l’Estat.
En el punt introductori quatre, es diu que es “va expressar molt majoritàriament una
voluntat independentista inqüestionable”, dir que això no afecta només a la gent que
se sent independentista, ni era una qüestió que es posava a votació aquest dia, i per
tant en aquest punt, OeC hi ha coincidència. I per tant no hi ha coincidència en algun
aspecte, com podria ser el tema de la independència, però sí amb aquest referit al
monarca.
Em fa doblement alegria si s’aprova aquesta moció, perquè si no he entès malament
l’informe que l’acompanya, s’hauria de treure la fotografia i les banderes, totes elles.
Llavors dir que m’agrada doblement, ja que en aquest sentit m’acosto molt més a
l’expressió anarquista “ni déu, ni pàtria, ni rei”.
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres
pertanyem a un grup polític que es diu Esquerra Republicana, i porta al seu nom ben
bé que volem una república, i per tant ja tot va implícit. A part d’això, voldria remarcar
que nosaltres, els nostres càrrecs electes, fa desenes d’anys que estan treballant i
lluitant des de l’àmbit municipal, des de la Generalitat i fins i tot des de l’estat espanyol,
precisament per fer camí cap a la república.
Ja Felip VI ens posa en evidència el poc respecte cap a la màxima representant de les
institucions catalanes, la Presidenta del nostre Parlament. Que un rei borbònic no ens
respecti, ja ve de lluny: fa més de tres-cents anys, l’altre Felip ja va mostrar el seu
tarannà i respecte cap a les nostres institucions amb els Drets de Nova Planta, per tant
res de nou. Aquests dies el Borbó d’ara, aprofitant aquestes entrevistes a les que el
nostre grup a Madrid ja no hi ha assistit, va renyar-nos i avisar que no ens en passaria
ni una més, que ja n’hi havia prou d’aventures republicanes, comentaris poc
democràtics i d’un paternalisme insultant.
Retirar una bandera i una imatge, no deixa d’emmarcar-se en un joc de símbols,
accions potser cridaneres; però alhora sabem que només fan que mirar endavant, i
que de fet, el que cal és treballar divuit mesos amb la màxima implicació de tots els
partits independentistes per sortir d’aquest estat, i crear la nostra república. Per tant,
Esquerra Olot està d’acord en treure imatges i banderes, però convida tothom a
arromangar-se i a treballar incansablement, donant suport al govern de transició que
s’ha format per arribar a la independència.
Intervé el Sr. Alcalde. Jo faré la intervenció en nom d’una part de l’equip de govern i
després el Sr. Josep Guix farà una intervenció en nom de l’altra part.
D’entrada dir-los que nosaltres hi estem d’acord i que votarem a favor, la part que jo
represento, la part dels que ens vàrem presentar sota les sigles de CiU, hi estem
d’acord i votarem a favor de la moció.
El que sí que volia fer és un seguit de consideracions: vostès saben que els vàrem
oferir de deixar-ho sobre la taula i de parlar-ne, perquè crec que aquestes coses s’han
de fer amb la màxima seguretat possible des del punt de vista jurídic, i hi ha diverses
coses que crec que cal tenir en compte. La primera cosa és fer una reflexió sobre el
pacte que hi havia hagut sempre a l’Ajuntament d’Olot, que era que a la façana no hi
hauria cap tipus de símbol i que es mantindrien aquests símbols dintre la Sala de
plens. Aquest era un pacte que feia molts anys que estàvem respectant, governés qui
governés, i que la Subdelegació del Govern, a iniciativa pròpia, o a iniciativa d’una
denúncia, perquè no ho sabem, va trencar aquest pacte i ens va obligar a posar la
bandera espanyola. Encara avui mateix, i tot i que la tenim posada –embolcallada amb
totes les altres, però la tenim posada a la façana de l’Ajuntament– encara ens ha
arribat un altre requeriment del Jutjat contenciós administratiu amb l’exigència que
posem la bandera espanyola –que com dic la tenim posada i embolcallada– a la
façana de l’Ajuntament. Per tant, els actes tenen conseqüències jurídiques, en aquest
moment hi ha un determinat ordenament jurídic, i per tant jo crec que les coses les
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hauríem de fer bé, d’aquí la nostra petició que es deixés sobre la taula i que ho
parléssim en una Junta de portaveus intentant fer les coses bé, i no provocant que hi
intervinguin els jutges, i que acabin mediatitzant el que tots tenim ganes de fer.
Jo crec que aquesta manera de fer, nosaltres l’hem demostrat. És a dir, quan vàrem
aprovar una moció en el Ple dient que sancionaríem els bancs pel tema de l’habitatge,
ho hem acabat fent; però ho hem acabat fent quan hem tingut les eines, perquè el
Govern de la Generalitat va aprovar-les, i per tant quan les hem tingut les hem aplicat,
i les hem aplicat amb la màxima amplitud possible, i això des de la Comissió
d’Habitatge ho podem demostrar, i estem en aquesta línia.
Per tant, votarem a favor de la moció, però ho farem el màxim emparats possible en la
legalitat.
En això he d’agrair moltíssim l’informe que ens ha fet la Secretària sobre
l’obligatorietat, on ens ha tret d’un error, que almenys jo personalment tenia, sabia que
venia d’un pacte però pensava que era una obligació. Doncs hi ha dubtes –no hi ha
una conclusió clara– hi ha dubtes de l’obligació que tenim de mantenir aquests símbols
dintre la Sala de Plens. Sembla que hi ha una norma de l’Estat que sí que podria
interpretar-se com que és obligatori que la Sala estigui presidida per un retrat del Rei, i
que sempre que hi hagi una bandera hi ha d’haver la bandera espanyola; hi ha dubtes
que el Reglament Orgànic Municipal no tingui una major prevalença des del punt de
vista jurídic, hi ha dubtes perquè hi ha sentències judicials en un sentit i en l’altre; hi ha
interpretacions diverses i per tant ens sembla que això ho hem d’estudiar. Ens sembla
que des d’un punt de vista jurídic ho podem argumentar, ho podem fer bé; no de cop i
volta en un Ple, i el que volem és això: treure la bandera espanyola de la Sala de
plens, treure el retrat del rei de la sala de Plens. Però ho farem des de la
responsabilitat de qui ostenta el govern de la ciutat, des de la responsabilitat de qui ha
de manar als ciutadans que compleixin també amb totes les normatives i totes les lleis,
i ho farem amb la màxima seguretat jurídica i buscant la màxima complicitat de tots els
grups municipals. Per això els emplaço en una propera trobada de Junta de Portaveus
en parlem, dissenyem una estratègia i seguint aquesta estratègia donem compliment a
la moció que el dia d’avui segur que aprovarà aquest Ajuntament.
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres el nostre vot hauria de
ser negatiu, perquè llegint el contingut de la moció jo pensava que estàvem quaranta
anys enrere; sortosament en aquest país fa uns quants anys que tenim democràcia i
tenim una constitució aprovada democràticament, i per tant aquestes coses que es
manifesten aquí, penso que estan totalment equivocades. En tot cas, cadascú té la
seva manera de pensar, evidentment, només faltaria, però tenim una democràcia,
tenim una constitució i per tant podem desenvolupar-nos democràticament.
En tot cas, vista la voluntat de l’expressió de l’Alcalde, nosaltres el que farem en
aquest cas, ens abstindrem perquè ens sembla bé la voluntat de poder normalitzar el
que és la simbologia que hi ha a la Sala de plens. És a dir, si aquí hi ha un acord amb
els diferents grups sobre quines simbologies hi ha a la Sala de plens, nosaltres hi
estaríem d’acord i per tant ens abstindríem en aquesta votació.
És evident que no ens agraden les fotografies, no ens agraden els personalismes en
política; això moltes vegades ens ha passat: hi ha molts alcaldes, o presidents de
diferents administracions, que quan inauguren un edifici municipal posen “Ha estat
inaugurat quan era Alcalde el Sr. Fulano de tal”. Sortosament en aquesta nostra ciutat
els alcaldes això no ho han fet i penso que tampoc no ho faran en un futur. Tampoc no
ens agraden aquests tipus de personalismes que l’Alcalde en qüestió o el president de
l’administració x, posa una foto en el llibre que ha d’introduir, perquè vol donar-se molt
de protagonisme. Per tant, aquest personalisme en la política no ens agrada, per tant
tampoc no ens agraden els retrats i les fotos que puguin estar en una Sala de plens; sí
que ens agrada molt que hi hagi olotins il·lustres en aquesta sala, i per tant això sí que
ho respectem.
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Tampoc ens agraden les banderes, tampoc les banderes han de servir per separar o
per dividir la societat, doncs millor que posem una bandera blanca i tots units. Per tant
en tot cas hem de buscar punts de consens, hem de buscar punts que uneixin, a la
gent d’aquesta ciutat, que penso que és el que ens fa falta.
Per tant, en aquest sentit, nosaltres el que faríem és abstenir-nos, amb la voluntat que
hi hagi una possible norma que la puguem abordar plegats per al funcionament
d’aquesta Sala de plens.
Intervé el Sr. Rubió. Primer agrair, sobretot l’abstenció del PSC, ens agrada i els
agraïm que s’abstinguin i que vulguin treballar en la línia que han mostrat. També
agraïm les paraules de l’Alcalde, que ha explicat tècnicament com s’haurà de fer. Per a
nosaltres la millor estratègia seria que jo m’aixequi ara mateix i la despengi i tregui la
bandera, però per respecte no ho faré.
I Sr. García, nosaltres tampoc tenim pàtria, ni déu, i som tant o més anarquistes que
vosaltres.
I només un petit incís: sí que malgrat he agraït l’abstenció del PSC, nosaltres entenem
que sí que vivim en el present i que aquesta moció, precisament el que fa és dir que
no volem viure en el passat. Per tant, per això agraïm l’abstenció, i gràcies a tots per
treure aquesta figura repressiva, i per fi l’hem tret.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5
ERC, 3 CUP, 1 OeC) i 3 abstencions (PSC) amb la modificació proposada per l’Alcalde
de condicionar l’efectivitat de la moció i afegint el següent redactat: La moció està
condicionada a que s’estudiï el procediment per dur-la a compliment dins el marc legal.
18.1 PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Rubió.
LLEI DE TRANSPARÈNCIA.- Celebrem que els companys i companyes d’Esquerra
facin una xerrada aquest dissabte referent la Llei de Transparència, però creiem que a
banda del que fem els partits, des de l’Ajuntament s’hauria d’organitzar una sessió
informativa amb totes les accions que s’estan duent a terme en aquest sentit. Per tant
els volem demanar si tenen pensat fer una presentació pública, audiència, el que sigui,
en relació a l’aplicació de la Llei de Transparència a la ciutat, perquè tothom sàpiga
què podrà trobar a la nova web, quins són els seus drets i deures; com s’aplica
aquesta llei.
Respon la Sra. Fité. Per donar compliment a la Llei de la Transparència tenim
fonamentalment dos mitjans que són: la pàgina web de l’Ajuntament i també el Portal
de Transparència de la Generalitat de Catalunya. La Generalitat fa pocs dies que ha
posat a la pàgina, en aquest Portal de Transparència, la pàgina de l’Ajuntament d’Olot,
l’ha donat d’alta en aquest Portal, i en aquests moments està omplint de contingut,
amb el contingut que ja té perquè és informació que nosaltres des de l’Ajuntament hem
d’enviar periòdicament a la Generalitat; està posant aquesta informació que ja té a les
seves bases de dades en aquesta pàgina web, en aquest Portal de la Transparència.
Un cop això estigui al dia amb la informació que hi ha actualment, i també haguem
avançat una mica més amb alguna informació a la pàgina web de l’ajuntament, i per
tant estigui dotada de contingut amb el contingut que ha de tenir, sí que traslladarem
aquesta informació a la ciutadania, en el sentit que tinguin el coneixement per saber
quina informació hi ha i on la poden trobar en concret.
Intervé la Sra. Descals.
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FORMACIÓ EN TEMES DE DIVERSITAT.- Nosaltres hem estat pensant que ara que
hi ha dues regidories de participació i una de drets civils, seria molt interessant que es
pogués fer formació als tècnics de l’Ajuntament, no només als tècnics d’aquesta casa
sinó dels organismes autònoms, fins i tot de la Policia i de la Brigada. Fins i tot pensem
que també estaria bé que aquí als polítics presents, també els regidors ens aniria bé
fer formació en participació, processos participatius, en temes de diversitat religiosa,
diversitat cultural, diversitat sexual i afectiva i de gènere.
Pensem que són temes que s’han de tractar i treballar i de manera transversal, el
coneixement és la primera fase per poder reconèixer a l’altre i per tant és un pas per
poder tenir i construir una ciutat realment inclusiva i que respecti, sigui respectuosa i
sigui cada dia més rica. Per tant pensem que són temes –igual que els temes de
processos participatius i participació– que que segurament molts de nosaltres no hem
estat educats en aquests paràmetres, i és una manera. Pensem que és com canviar
fins i tot actituds, i són formes de fer diferents, que nosaltres no hi estem acostumats.
Per tant pensem que seria una bona manera de formar sobretot a les persones que
treballen a l’administració pública.
Respon el Sr. Berga. Aquesta és una de les accions recollides a dintre de la Regidoria
de Drets Civils, de fet fa molt pocs dies la persona responsable d’aquest tema ens ha
presentat el primer pla de treball, de com hauria d’anar.
El primer encàrrec que se li va fer va ser respondre totes les mocions que aquest
plenari havia aprovat en el passat, és a dir la de l’homofòbia, espera hi havia aquesta i
la d’igualtat de gènere, crec. Bé en tot cas es van recollir les mocions que hi tenien a
veure i el primer encàrrec era dir tots els compromisos que aquest Ajuntament hagi
assumit a través de mocions o protocols; pertanyia a les escoles o d’evitar el “bulliyng”
i aquestes situacions determinades.
Era la del moció del racisme potser –bé, ho dic de memòria no ho tinc preparat– és
complint amb això. També hi ha un apartat de treball que és important, a través
d’itineraris culturals –en el seu moment ja els hi explicarem amb més detall– i un altre
que són de formacions específiques per tota la població, però també pel personal de
l’ajuntament. Això es podrà anar concretant.
Intervé la Sra. Fité. Sobre el tema de la formació en participació i drets civils, el
traslladarem a la Comissió de Formació que hi ha a l’Ajuntament d’Olot, que en
aquests moments està elaborant el Pla de Formació de l’Ajuntament, evidentment es
valorarà dintre de tots els altres temes formatius que s’estan analitzant en aquests
moments, que tenen a veure amb el correcte desenvolupament de les tasques que fan
els diferents professionals de la casa, i directament amb les seves competències
professionals. Per tant serà un tema més que analitzarem i posarem sobre la taula,
tenint en compte que les necessitats formatives de tots els professionals són molt
àmplies –evidentment concretant-se en el seu àmbit professional d’actuació– i que
això va subjecte a pressupost i que també a un ordre de prioritat en funció de les
necessitats però estudiarem aquesta petició.
Intervé la Sra. Descals.
PISCINA COBERTA MUNICIPAL.- Com tots sabem, a Olot no tenim piscina pública
coberta, segurament que quan es podia fer no es va fer, segurament per no perjudicar
una entitat privada, i amb el temps ens ha demostrat que aquesta mala decisió ens ha
portar aquí, a no tenir una piscina coberta.
Hem vist el Pla de Govern de l’equip de Govern, el qual proposa l’elaboració d’un
projecte per determinar la viabilitat i model d’una futura instal·lació d’una piscina
coberta, per tant això ens constata que encara estarem uns quants anys sense
aquesta piscina. Sabent que hi ha persones que pateixen malalties neurològiques,
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malalties traumatològiques i reumatològiques, també malalties respiratòries,
cardíaques, obesitat i diabetis –entre d’altres– i que estaria molt bé que aquestes
persones poguessin accedir a la piscina per fins terapèutics i per fer rehabilitació.
Sabem que la piscina municipal a l’estiu ho permet i fa uns preus públics, fins i tot en
alguns casos gratuïts, però és clar, això són només dos mesos l’any.
Per tant demanen i proposem que se’n faci càrrec l’Ajuntament fins que no hi hagi una
piscina pública coberta, que es pugui fer un conveni amb el Club Natació Olot i que per
tant totes aquestes persones puguin accedir amb preus públics –segurament hi haurà
persones que serà de manera gratuïta–, que puguin accedir a aquestes piscines per
temes de malalties i per temes de prescripció mèdica, amb informe mèdic, que els
metges ho puguin constatar. Sí es fa i es pot arribar a aquest acord, proposem que
aquest acord es pugui fer públic, perquè la ciutadania ho pugui saber i que tots els
professionals de la salut també estiguin informats.
Respon el Sr. Berga. Això ja ha existit i és mes complicat del que sembla. En tot cas,
atenent el seu prec, ens ho tornarem a mirar, ho tornarem a estudiar amb calma, a
veure quines possibilitats reals hi ha, i els hi donarem una resposta concreta sobre
aquesta possibilitat.
Jo em trobo sovint amb persones que els aniria molt bé per motius de salut poder anar
a la piscina, i que tenen dificultats, però després quan ho intentes establir amb un
conveni, al final acaba passant que és difícil de determinar qui realment en té
necessitat...
En tot cas ja els donaré més concreta la informació, ara m’agafen d’imprevist. Però
hauria de ser una cosa que realment fes la funció que ha de fer, que realment aquelles
persones que acaben necessitant poder nedar doncs des del punt de vista mèdic, que
ho puguin fer, però que després no acabin convertint-se en un genèric. Perquè el que
ha comentat que l’Ajuntament ho assumeixi, això ho hem de convertir en números,
hem de veure de què estem parlant. Ho haurem d’estudiar amb seny i els donarem
una resposta d’això.
Intervé el Sr. Alcalde. Només per complementar-ho, es evident que fer natació va bé
per tothom i si tens artrosis més. Llavors és una mica complex fixar aquest límit,
especialment pels metges, perquè quan va una persona a visitar-se i algú li ha dit sí
perquè l’Ajuntament se’n farà càrrec, al metge també li costa dir-li: bé miri però ha de
ser amb un grau d’artrosis greu. És difícil establir perfectament aquest criteri; va haverhi un moment en que les coses es van disparar molt i en aquell moment es va decidir
parar-ho. Però ho tornarem a estudiar.
I me n’alegro moltíssim que s’hagin mirat el Pla de Govern i n’hagin fet referència. Tot i
que no ho digui el Pla de Govern, jo treballo per intentar que la piscina coberta també
vagi endavant. En aquest mandat espero poder fer un avanç significatiu, i a pesar que
ho hem posat només en estudi, a viabilitat i mirar com ho podem assumir-ho, i segur
que en aquest mandat portarem aquí alguna iniciativa important en aquest sentit.
Tampoc vull avançar-me més perquè tampoc tinc res absolutament segur, però jo tinc
confiança que això pugui avançar.
Intervé la Sra. Descals.
VISITA DE LA RESIDÈNCIA GERIÀTRICA.- El Sr. Alcalde, a la Junta de Govern local,
ens va oferir a tots els que estem aquí al Ple de poder fer una visitar a les obres, a la
part comercial de l’Hospital vell. Nosaltres proposem que a part d’anar a veure
aquestes obres puguem anar a veure també la residència geriàtrica, ja que ens han
arribat diferents informacions sobre el mal estat que està; poder-ho anar a veure
també.
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Respon el Sr. Alcalde. No hi ha cap mena de problema i podem anar a visitar l’Hospital
vell. Jo els vaig oferir la possibilitat de veure les obres perquè hem de fer totes
aquestes actuacions que hem de fer, però de visitar la Residència tenen tota la llibertat
del món de fer-ho i si ho hem de fer col·lectivament ho farem. La Residència necessita
una remodelació, necessita a més una transformació en un centre residencial, per això
tenim ja un projecte, que no està aprovat però està encomanat. La setmana que ve
tindrem ja el projecte de tota la remodelació, i llavors hem de veure com està el
finançament. Havíem tingut converses amb el Departament de Benestar Social, amb
alguna fundació perquè ens hi ajudés; des del Patronat de l’Hospital ja s’havia parlat
també de veure com ho podríem fer. Per tant la Residència necessita millores que hem
de ser capaços d’assumir i de tirar endavant.
És un edifici vell, però un edifici on abans hi teníem cent persones i escaig i ara n’han
quedat seixanta, per tant hem millorat moltíssim. Les habitacions són de dues o d’una
persona, i en determinats aspectes jo crec que fins i tot han millorat. Organitzarem
aquesta visita per un dia proper.
Intervé la Sra. Casanovas.
PLA DE MOBILITAT URBANA SOSTENIBLE.- El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible
va ser aprovat inicialment pel Ple al maig del 2015, després sotmès a informació
pública fins al maig del 2015, i el Pla i les al·legacions suposem que van ser
presentades, transmeses al Departament de Territori i Sostenibilitat a partir d’aquesta
data. La pregunta és en quina fase de tramitació es troba en aquests moments, quins
son els tràmits pendents i quins són els tràmits per a l’aprovació definitiva.
Respon el Sr. Gelis. No vull dir-li amb rotunditat perquè tampoc sé ara mateix
exactament en el pas que estem, però si no recordo malament, tot el que fa referència
a l’Ajuntament d’Olot ho tenim tot aprovat i per la nostra part està tot, de manera que
no hem de fer cap pas més. Si no recordo malament, ens falta una confirmació per
part de la Generalitat que està conforme amb el Pla. De totes maneres, sí que és
veritat que no tenim previst un pressupost concret dedicat a Pla de mobilitat, però sí
que estem aplicant o estem pensant ja en fer projectes o coses que contemplen
aquest Pla de Mobilitat: tot el que són Plans d’accessibilitat hi estem treballant i hi
estem treballant molt; properament, també està en el Pla de Govern, pensar en temes
de bici-carril; en canvis de mobilitat viària per vehicles; i també en reordenar
bàsicament les entrades i sortides de la ciutat dels carrers principals
Però en el tema de la Generalitat li confirmaré, demà buscaré exactament la situació
exacte en què està. Sí que estem donant informació i estem omplint formularis que ells
ens demanen cada any, del seguiment que ells han de fer, però crec que falta una
resposta definitiva d’acceptació per part seva i ara mateix no li puc assegurar.
Intervé la Sra. Barnadas.
REDACCIÓ D’UN PLA D’ACCIÓ D’ENERGIA SOSTENIBLE (PAES).- Nosaltres fem
una petita introducció perquè potser no sabria la gent de què parlem: en el Ple del
23/02/12 s’aprova l’adhesió d’aquest Ajuntament el “Pacte d’Alcaldes i d’Alcaldesses”.
Un dels acords que hi ha en aquest pacte és la redacció d’un Pla d’Acció d’Energia
Sostenible, que és redactat d’una manera excel·lent pel Consorci SIGMA i que és un
Pla que faria estar orgullós de la seva ciutat a qualsevol olotí preocupat pel canvi
climàtic, el medi ambient i la sostenibilitat. Aquest Pla conté més de seixanta accions,
la majoria d’elles responsabilitat d’aquest Ajuntament, altres amb corresponsabilitat
amb el Consell comarcal i algunes amb l’IDAE i l’ICAEN. Hi ha també el compromís
d’un informe bianual de seguiment d’aquestes accions, que es reflecteix en el propi
PAES i també en l’acord del Ple que hem citat abans.
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Per això, voldríem demanar quan està previst que surti l’informe de seguiment de les
vint-i-quatre accions que estaven previstes en aquest bienni 2013-2015. Després
també s’esmenta en aquest PAES, que en el Dia Mundial de l’Energia, que s’escau el
14 de febrer, es faran activitats de sensibilització per la ciutadania, i era per veure si hi
havia previst alguna activitat per aquest 14 de febrer.
Respon el Sr. Guix. En tot cas l’informe de seguiment del Pla, amb els tècnics ho
comentarem per si al pròxim Ple li podem donar més informació, perquè és una cosa
que porten ells directament.
Però sí que es una voluntat d’aquesta Regidoria que tots els temes d’energia, energies
sostenibles i també estalvi energètic siguin prioritaris per aquesta Regidoria, i per tant
estem treballant intensament en aquests moments en la consolidació de l’Illa
Energètica. També ja estem pensant en la possibilitat de dotar dues places
d’aparcament per cotxes públics, malgrat que a la ciutat d’Olot de moment només n’hi
ha un i és privat i ja ho tenen solucionat, però si que pensem que pot haver-hi cotxes
d’altres municipis que poden venir fins a Olot, per tant han de tenir necessitat de
recàrrega, i per tant en això hi estem treballant. Com hem parlat en aquest Ple tot el
tema d’enllumenat públic, hi estem treballant amb intensitat, i ja es va fer en anteriors
edicions: es van canviar tots els semàfors a leds i es va fer fa temps. Ara estem
treballant en l’enllumenat públic, també hi ha un control dels edificis municipals, un
control on-line: des d’aquí el tècnic municipal pot controlar les obertures i tancament de
les lluminàries, calefaccions, etc, amb l’objectiu d’estalviar energia. També hem
incorporat alguns vehicles elèctrics al que es la neteja viària de la ciutat; estem
treballant també en fomentar la biomassa; bonificacions en les llicències d’obres que
portin a edificis sostenibles.
I també ara es va acabar fa poc temps l’arranjament de la planta de transferència de
deixalles d’aquí la ciutat, ara la tenim en bones condicions i per tant, també s’ha ofert a
la recollida comarcal la possibilitat d’utilitzar aquesta planta: que un cotxe que recull les
escombraries de les Planes, o de Sant Esteve d’en Bas o Sant Feliu de Pallerols no
hagi d’anar el camió amb sis tones de deixalles fins a Beuda i que les pugui
descarregar a Olot, i a Olot el que fem és acumular moltes més deixalles amb un
camió més gros. Per tant optimitzem els recursos: menys trànsit, menys cotxes per la
carretera, etc.
Per tant, estem treballant en diferents punts i en tot cas al proper Ple ja li portaríem el
que seria l’estat de seguiment.
Intervé el Sr. Quintana.
CONSORCI TRANSVERSAL- Abans hem parlat també del tema del Consorci
Transversal, segur que ens respondran.
Respon el Sr. Berga. El Consorci Transversal és un Consorci que a mi particularment,
–i crec que a la gran majoria de les ciutats que hi participa–, ens agradaria conservar.
La veritat és que és un entrebanc el fet que t’obliguin a adscriure’l a un Ajuntament, no
perquè sigui un Consorci que tingui cap risc financer per l’ajuntament que l’aculli, sinó
perquè el fet d’incorporar-lo obliga a una feina d’intervenció, i obliga a tota una sèrie de
feina afegida; no deixa de ser una feina afegida, i és normal que els ajuntaments es
resisteixin una mica i diuen a veure sí ho agafa el del costat. D’aquí pocs dies tenim
reunió del Consorci Transversal dels diversos ajuntaments i hem de trobar-hi una
solució. El que no hi ha és una solució d’una forma jurídica alternativa; és a dir, el
conveni que tenim amb la Generalitat en aquest cas ja està aprovat, és un conveni
d’ajuda econòmica, però passa perquè mantinguem aquesta forma jurídica, jo espero
que ens sabem sortir i que en poques setmanes li pugui explicar la solució que hem
trobat.
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Intervé el Sr. Quintana.
RESIDÈNCIA DE LES ARTS.- Hem parlat molt de pensar Olot i d’un Pla de Cultura, i
de posar al ciutadà al centre de tot aquest moviment, però jo penso que Olot està bé
que aspiri a tenir institucions d’àmbit nacional, i en aquest cas hi ha la Residència de
les Arts. Més que res volíem saber una mica com estava el tema, si hi ha algun
calendari, si hi ha alguna novetat, per estar al cas.
Pel que fa a la Residència que em parla, doncs està bé, és a dir el projecte està a punt
de començar, té un finançament que varem posar al pressupost, com bé recorden, que
el varem aprovar al mes d’octubre. Tenim un finançament en paral·lel que ens ve de la
Generalitat, però no compromès a través d’un document, perquè el Director General
de Cultura, el Director General de l’ICEC, de les Empreses Culturals, que s’hi va
pronunciar a favor i que va dir que hi podíem comptar segur, estava en aquell temps
que ens hem trobat durant aquells tres mesos –és a dir que des del 27 de setembre–
no tenia la facultat ni de saber si continuaria com a director general i no podia en
aquell moment.
Ara s’ha desencallat, precisament la setmana que ve. El tema del finançament és
acabar-lo de resoldre’l, de tenir-lo assegurat, i el tema d’on començar en aquest
moment ja va per bon camí, i és més que probable que la primera arribada de
residents pogués ser a partir del mes de setembre. Això sempre ho hem explicat: que
es necessiten uns terminis llargs sobretot perquè el tipus de residents que vindran són
per un període llarg, normalment són dues o tres setmanes, per tant necessiten
planificar-ho amb temps.
Però el projecte està be, funciona, té el finançament, i en principi no hi ha d’haver cap
problema.
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el
president aixeca la sessió a les un quart d’onze de la nit, i per a constància del que s’hi
ha tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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