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ACTA NÚM. 2 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 18 DE FEBRER DE 2016 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2016000002 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 18 de febrer 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), 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), 
Mercè Traveria Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís Rubió Amargant 
(CUP), Anna Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal (OeC).  
 
Excusen la seva assistència la Sra. Montserrat Torras i Surroca (CiU), i el Sr. Jaume Mir 
Bagó (PSC). 
 
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera. 
 
Hi assisteix l’Interventor, Sr. Jordi Salvador i Culí.  
 
Hi assisteix el Gerent de l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta del Ple anterior. 
 

2. DESPATX OFICIAL 
 

Intervé l’Alcalde. Jo crec que és obligat, perquè probablement en aquesta mateixa hora,  
davant del Parlament de Catalunya, s’està fent un acte d’homenatge a la Muriel Casals, ex 
presidenta d’Òmnium, diputada, una persona molt important en tot el procés, una persona 
que a part d’això va demostrar a tothom com es feia per defensar el país, com es feia per 
estimar el país des de la senzillesa, des de la serenor, des del màxim respecte a totes les 
persones. Per tant, jo crec que el nostre país, Catalunya, ha perdut una gran persona. Me’n 
recordo, em venen a la memòria ara moments d’aquell famós concert que va organitzar 
Òmnium a la plaça de braus amb els Manel, la Muriel, com n’estava de contenta d’estar aquí 
amb nosaltres. Jo crec que tot són records positius i records bons, i per tant jo els proposo –i 
estic segur que tots hi estaran d’acord– que expressem el més sentit condol a tots els seus 
familiars, a Òmnium, que estic convençut que també és la seva família, i a la Presidència del 
Parlament de Catalunya, que era l’organisme on estava. Però jo crec que avui hem de 
començar el Ple amb un tema trist. 
En segon lloc, un tema que crec que és positiu, que és felicitar l’olotí Marcel Coderch, que 
ha estat nomenat fa pocs dies President de l’Autoritat catalana de la Competència. El Sr. 
Coderch és un olotí d’aquells que empre ha portat Olot al cor, que sempre ha treballat amb 
Olot, que sempre ha volgut col·laborar amb nosaltres, a part que professionalment és una 
persona molt exitosa, una persona molt ben preparada, i una persona que té un gran 
recorregut des del punt de vista professional, que darrerament ha estat col·laborant amb  
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nosaltres, amb temes de fibra òptica, amb Euram. Estic segur que farà una molt bona tasca 
des del govern. Si els sembla bé el felicitarem i li desitjarem tots els èxits, que seran també 
els èxits del nostre país. 
Dit això, breument, només m’havia apuntat tot un seguit d’activitats, que vostès tenen i 
poden consultar en qualsevol moment. Només donar compte d’una iniciativa que crec que 
va ser molt positiva, que va sortir del cap de Policia, del Sr. Ignasi López, que va convidar el 
Sr. Joaquim Soldevila, Fiscal Degà d’Olot, perquè fes una xerrada a representants de les 
policies municipals i de mossos d’esquadra de totes les comarques gironines. La Sala de 
Plens era plena i la conferència del Sr. Soldevila va ser excel·lent, per tant són iniciatives 
d’aquelles que fan que un se senti orgullós.  
Donar compte també al Ple de la meva reunió amb el Sr. David Elvira, parlant de temes del 
nou Hospital, parlant de temes de sanitat, en general de tot el país. Crec que també va estar 
una reunió molt positiva, vàrem quedar que vindria aquí a Olot, i espero que d’aquí poques 
setmanes o pocs mesos tinguem el Sr. Elvira aquí i puguem avançar en tot el que és la 
implementació del nou Hospital o la consolidació del nou Hospital, com després explicarà la 
regidora Sra. Núria Fité. 
 
El Sr. Alcalde en primer lloc proposa als membres de la Corporació, de fer arribar una 
felicitació més al CLUB DE PATINATGE ARTÍSTIC OLOT, pels resultats obtinguts en el 
Campionat de Catalunya, celebrat els dies 30 i 31 de gener a la ciutat de Vic.  
El grup de xou A, es va proclamar el millor de Catalunya.  
L’equip B va obtenir la quarta posició i les juvenils van quedar segones de la seva categoria.  
I  al mateix temps, proposa desitjar-los molta sort en els campionats posteriors.    
 
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 28 de 
gener :  
 
- de particulars:  29   
- i d’entitats:  33 
 
A continuació dóna compte de les ENTREVISTES que ha mantingut amb diferents càrrecs 
de l’administració, durant el mateix període :  
 
- el dia 3 de febrer, va saludar el Fiscal Degà d’Olot, Sr. JOAQUIM SOLDEVILA que va fer 
una formació a diferent personal de la Policia Municipal, al Saló de Sessions. 
 
- el dia 8 de febrer va rebre la visita de la diputada de Serveis Socials a la Diputació de 
Barcelona, la Sra. MERITXELL BUDÓ. 
 
- el dia 10 de febrer, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb el  Sr. DAVID 
ELVIRA, el nou Director de Catsalut.  
 
- el  dia 11 de febrer, va saludar el Sr. CARLES PARRAMON, Cap de vendes  de l’Incasòl 
que es trobava a Olot per entrevistar-se amb dos empresaris locals, interessats en 
l’adquisició d’una parcel·la del polígon de la Guardiola.  
 
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS  i ASSISTÈNCIA A ACTES que 
ha mantingut durant el mateix període:  
 
- el dia 29 de gener va assistir al sopar dels participants a la Cavalcada de Reis que va tenir 
lloc en un restaurant de la ciutat.  
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- el dia 30 de gener va assistir a la presentació de la Fira del Farro, que va tenir lloc a la 
Plaça Mercat.  
 
- el dia 31 de gener va presenciar el partit de la Unió Esportiva Olot amb el Reus i 
seguidament es va desplaçar a Vic per veure les actuacions dels grups de Patinatge Artístic 
en el marc del campionat de Catalunya.  
 
- el dia 2 de febrer va assistir a la reunió de la Comissió Executiva de l’ACM que va tenir lloc 
a la seva seu, a Barcelona.  
 
- el dia 3 de febrer va assistir a les reunions del Patronat de la Fundació de l’antic Hospital 
Sant Jaume d’Olot i de l’Hospital d’Olot i Comarcal de la Garrotxa, que varen tenir lloc a 
l’Hospital nou. 
- el dia 4 de febrer, va assistir a la presentació del projecte de turisme de reunions Olot-
Girona-Lloret, que va tenir lloc a la seu de l’Arxiu Comarcal i que va comptar amb la 
presència dels respectius alcaldes.  
  
- el dia 8 de febrer va mantenir una trobada amb els veïns del Firal i carrers adjacents a 
l’auditori del Casal Marià per explicar-los l’inici del procés participatiu.  
 
- el dia 11 de febrer, al vespre, va assistir a la reunió del Consell d’Alcaldes que com és 
habitual, se celebra al Consell Comarcal de la Garrotxa.  
 
- el dia 12 de febrer, va assistir a la presentació del llibre de Rosa Torrent, titulat 
“Il·llusionisme”, que va tenir lloc a la Sala 15 del Museu Comarcal. 

 
- el dia  13 de febrer al matí, va ser present al lliurament de medalles del Campionat de 
Natació d’hivern aleví, organitzat pel Club Natació Olot i a la tarda va presenciar la Rua del 
Carnaval des de la tribuna instal·lada al Passeig de Barcelona.  
 
- el diumenge 14 de febrer, va assistir a la Fira del Fajol de Batet que va tenir lloc als 
paratges de can Frontana.  
 
- el dia 15 de febrer, va assistir a una reunió sobre el procés participatiu del Firal, i 
 
- finalment el dia 17 de febrer va rebre al Saló de Sessions, un grup d’estudiants de la 
Universitat Politècnica de Catalunya, tots ells alumnes d’ Arquitectura, concretament del 
professor olotí Joan Curós, que faran un treball de curs sobre el futur Parc dels Volcans i al 
vespre, va assistir a la reunió del Consell Escolar Municipal que va tenir lloc també al Saló 
de Sessions.  
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del 
2016LDEC000161 al  2016LDEC000370. 
 

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 
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Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal. 
 

5.1. - DONAR COMPTES DELS PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL DE 
PROMOCIÓ D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016003388     
Núm. expedient: CPG62016000002 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut Municipal de 
Promoció d’Olot, en data 9 de febrer de 2016, corresponents als preus de la fira 1r de maig i 
a la fira de Sant Lluc. 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. Són preus públics que cobreixen l’activitat, aquí avui 
proposem aprovar els preus públics per a la Fira del 1r de Maig i per a la Fira de Sant Lluc.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE ACORDS JUNTA GOVERN LOCAL RELATIUS A L'ESTAT 
D'EXECUCIÓ I APROVACIÓ PLA INVERSIONS XARXA AIGUA ANYS 2009-2029 

 
Núm. de referència : X2016003343     
Núm. expedient: CC012016000089 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
DONAR COMPTE dels acords adoptats per la Junta de Govern Local  en relació a 
l’aprovació de l’estat d’execució i aprovació del pla d’inversions d’obres en el programa 
d’inversions del servei d’aigua 2009-2029, segons:  
 
-Junta de Govern Local del dia 16/07/2015  
 
-Primer.- Aprovació programa d’inversió  en la xarxa d’aigua i autoritzar la seva execució:  
-Millora xarxa Sant Roc Zona Baixa – carrer Tarragona: 19.889,33 €. 

-Obres d’afectació de les obres de millora de voreres al carrer Montsalvatge: 14.719,21 €. 

-Obres d’afectació de les obres d’urbanització de l’encreuament de l’Av. Sant Joan i la Ctra. Sant 
Joan: 2.481,42 €. 

-Obres de construcció de nova escomesa per l’estanc del Firal: 1.614,91 €. 

-Obres d’afectació de les obres de millora d’accessibilitat per vorera 2015: 16.262,25 €. 

-Obres d’afectació de les obres de conservació de paviments 2015: 15.791,25 €. 

-Obres de millora de la xarxa del Morrot, tram carrer Puig de Bassegoda:16.338,64 €. 

-Obres de millora de la xarxa del tram de Mas Ventós: 4.337,06 €. 
 

Segon.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions de la 
xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea amb càrrec a la tarifa del servei, que a data 
d’avui i incloent les noves obres, té el resum econòmic següent: 

-Import d’obra acumulat amb càrrec a tarifa exigible a Sorea inclòs any 7: 3.831.929,45 € 

-Import d’obra acumulat amb càrrec a tarifa ordenat a Sorea fins ara : 3.174.699,94 € 
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-Import d’obra acumulat amb càrrec a tarifa executat per Sorea: 2.987.406,69 € 
 
 
-Junta Govern Local del dia 4 de febrer de 2016 
 
Primer.- Aprovació programa d’inversions i ordenar la seva execció : 
 
MILLORA XARXA CAMI CAN MALI 14.420,90 € 
MILLORA XARXA CARRER MESTRE TOLDRÀ 12.067,72 € 
MILLORA XARXA CARRETERA LES FEIXES 3.995,43 € 
INSTAL.LACIÓ D'UN COMPTADOR DE REG A L'HOSPITAL 319,95 € 
MILLORA DE LA XARXA DE CAN MOREI I CAN CARLICUS 5.823,96 € 
 

Segon.- Aprovació  nou programa d’obres d’inversió  i ordenar la seva execució a Sorea a 
fons perdut amb càrrec de la companyia. : 
 

MILLORA TELECOMANDAMENT PARC NOU 11.039,48 € 
SUBSTITUCIO DE LA BOMBA DEL POU NUM.3 DEL PARC NOU 5.672,46 € 
 

Tercer.- Donar comptes al Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions de la 
xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea amb càrrec al fons de reposició de la tarifa del 
servei, que a data d’avui i incloent les noves obres, té el resum econòmic següent: 

 

- Import d’obra acumulat amb càrrec a tarifa exigible a Sorea inclòs any 7: 
3.831.929,45 € 

- Import d’obra acumulat amb càrrec a tarifa ordenat a Sorea fins ara : 3.211.327,90 € 
- Import d’obra acumulat amb càrrec a tarifa executat per Sorea: 3.070.985,87 € 

 

Quart,. Donar compte alal Govern Municipal de l’estat d’execució del pla d’inversions de la 
xarxa d’aigua 2009-2029 executat per Sorea a fons perdut amb càrrec a la companyia, que 
té el resum econòmic següent: 

 
- Inversió acumulada exigible a Sorea fins l’any 20: 1.105.420,00 € 
- Inversió acumulada ordenada per l’Ajuntament a Sorea incloent any 7: 546.663,22 € 
- Inversió acumulada executada per Sorea incloent any 7: 530.023,04 € 

 
Presenta la proposta l’Alcalde. Seria donar compte al Ple de l’estat d’execució del Pla 
d’inversions de la xarxa d’aigua. Quan es va fer el plec de condicions que va guanyar 
SOREA, hi havia un compromís per part de l’empresa que faria determinades inversions, i 
aquestes determinades inversions s’anirien negociant i s’anirien pactant amb l’Ajuntament, 
que seria qui al final donaria la seva conformitat.  
Per anomenar obres que en aquesta última anualitat hem estat fent: des de millora de la 
zona de Sant Roc, al carrer Tarragona; millora de la xarxa al Morrot, al tram del carrer Puig 
de Bassegoda; aquestes serien inversions pròpies del programa purament d’inversions. I 
després n’hi ha d’altres que les executa SOREA però estan lligades a la tarifa de servei. 
Aquí ha acumulat obres per un valor 2.987.000 euros –pràcticament 3 milions– tot i que 
podríem arribar-li a exigir fins a 3.800.000 euros, però ja saben que estem en aquella fase 
que anem guardant diners, perquè esperem que durant l’any que ve fem una obra molt 
important, que és un nou dipòsit per a la ciutat d’Olot, que garanteixi el subministrament 
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d’aigua a totes els nostres veïns, o en millori molt la garantia de subministrament, en cas de 
qualsevol avaria greu. 
Durant aquest 2016 SOREA ha de fer millora de la xarxa del camí de can Malí o de la 
carretera de les Feixes, també totes unes reparacions a la zona del Parc Nou, en relació al 
telecomandament, o per exemple la bomba, també del Parc Nou, que es va cremar i s’ha 
hagut de substituir, i això ho fem en base a aquestes inversions, sense que l’Ajuntament hi 
hagi d’aportar més diners.  
Resumint, amb càrrec al fons de reposició, fins l’any 7 de la concessió, SOREA hauria 
d’haver invertit, o tenim possibilitat de demanar-li a SOREA que inverteixi 3.831.000 euros, i 
en aquests moments portem executat 3.070.000 euros. I del que són inversions a fons 
perdut, de càrrec a SOREA pel sol fet de ser el nostre concessionari, a l’any 20 podrem 
exigir-li 1.100.000 €, a l’any 7 estem a 546.000 € que els hem demanat,  i 530.000 € que ells 
han executat.  
Són molts números, però em semblava que valia la pena que féssim un petit resum per 
veure exactament en quines xifres i en quins paràmetres ens movem.   
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Només dir que ens 
sembla molt bé que passin per Ple aquests temes, no només per Junta de Govern Local. 
També nosaltres –per la gent que no ho sàpiga, almenys– el mes de gener vàrem demanar 
informació sobre aquests informes, avui ja ens donen aquesta informació; ens sembla 
perfecte. L’únic que també pensàvem que estaria bé que aquests informes es poguessin 
trobar més fàcilment, a la pàgina web o el que sigui, però que quan vàrem demanar aquests 
informes se’ns va dir: llegiu les Juntes de Govern Local des de 2009; clar, no ens dedicarem 
ara cada setmana a llegir les Juntes de Govern Local des del 2009. Per tant estaria bé que 
aquests informes que es fan, suposo que anualment, es poguessin publicar i que fos de fàcil 
accés i que la ciutadania sabés que l’empresa compleix amb les actuacions previstes.  
 
Respon l’Alcalde. Ho estudiarem i veurem quines són les implicacions legals que pugui tenir 
això, i si és possible ho posarem a la pàgina web, perquè no crec que hi hagi d’haver cap 
mena de problema. Però no sé, deixi-m’ho mirar, perquè ara comprometre’m sense saber-ho 
no m’agrada fer-ho, però no hi ha d’haver cap problema.  
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - DONAR COMPTE DEL PLA DE GOVERN 2016-2019 
 
Núm. de referència : X2016003377     
Núm. expedient: SG052016000004 
 
Atès que cada mandat suposa la definició de nous reptes i la concreció de les actuacions 
necessàries per fer-hi front, l’equip de govern ha fixat,  amb el Pla de Govern 2015-2019, les 
prioritats per als propers anys amb la voluntat de continuar treballant per al dia a dia d’Olot i, 
al mateix temps, fent possible aquells grans projectes de ciutat.  
 
Per tot això, el president de la Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del 
següent acord: 
 
Donar compte del Pla de Govern 2016-2019 
 
Intervé l’Alcalde. Volem donar compte del Pla de Govern, que el presentarà globalment el 
primer Tinent d’Alcalde, Sr. Josep Berga, i posteriorment cada regidor comentarà la seva 
àrea. 
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Presenta la proposta el Sr. Berga. Avui per a nosaltres aquest donar compte del Pla de 
govern és un moment important, perquè aquest Pla de govern recull tots aquells objectius 
que esperem assolir amb l’acció de govern durant aquest mandat, que va del 2015 al 2019, i 
totes aquelles accions que des de l’Ajuntament hauríem de ser capaços d’impulsar per 
complir amb aquests objectius. És un document que es poden preguntar com que el govern 
ja fa uns mesos que està en funcionament, és a dir, nosaltres ja des de l’estiu que aquest 
Consistori es va crear però hem trigat, i hem trigat perquè és un moment important. Jo 
voldria dir que el cos d’aquest document ja estava fet per les Festes del Tura, però després 
l’has de compartir amb la resta de regidores i regidors de l’Ajuntament, tant els de l’equip de 
govern, adonar-te realment de quin pressupost podràs comptar, de quina disponibilitat 
tindràs; has de sacrificar moltíssimes accions que cadascú quan al principi comença a 
redactar aquest document, hi posa que li agradaria fer a les seves àrees per fer-lo 
compatible amb les altres. És un document que a més a més ha d’estar compartit amb els 
tècnics municipals, és evident que totes aquestes accions sense la seva complicitat seria 
impossible tirar-les endavant. I finalment, les últimes setmanes també l’hem volgut compartir 
amb la resta de grups del Consistori, els grups que estan a l’oposició, perquè també ens 
semblava que aquests grups podien aportar idees que senzillament no les teníem nosaltres 
o no hi havíem pensat, i que les podíem acabar incorporant en aquest document. 
Jo faré una introducció molt breu de què consisteix aquest document, i seguidament tots els 
regidors de l’equip de govern –els deu que hi som avui– farem una pinzellada molt breu, els 
prometo que serem molt breus, de les accions més destacables. No tant perquè sigui 
possible explicar el contingut de totes aquestes accions –són 379 les que finalment hi ha 
recollides– però sí que ens sembla que destacant-ne dues o tres de cadascuna de les àrees, 
potser despertarem la curiositat d’aquelles olotines i olotins que ens escolten, i potser 
s’animaran a entrar a la web i intentar descobrir tot aquest document, sobretot d’aquelles 
àrees que més els afecten. 
El document està format en primer lloc per una diagnosi molt breu del moment en què ens 
trobem, és a dir, en l’Olot de 2015-2016, té a veure amb les xifres de l’envelliment, el 
percentatge de persones nouvingudes que venen a la ciutat en aquest moment –aquest 
18,4%–, que vivim en un entorn natural singular, que tenim un teixit associatiu ric, que tenim 
una estructura econòmica on la presència industrial continua essent important, les xifres 
d’atur; és a dir, una diagnosi del moment que ens trobem, per tot seguit el document recollir 
una projecció del que ens agradaria que fos l’Olot del 2019. Estem parlant d’un Olot molt 
semblant a aquest, però sí que ens agradaria que encara hagués millorant i que tingués més 
cohesió social, que els serveis a les persones fossin millors on hi hagués més 
desenvolupament local i més progrés econòmic. En definitiva que la gent tingués més feina, 
que fóssim respectuosos amb aquest territori tan singular, amb aquest patrimoni natural tan 
propi nostre, i en definitiva tenir una administració més eficaç, més eficient, més propera, 
més transparent, més col·laborativa. És a dir, aquell escenari de 2019 que ens agradaria 
tenir, i tots els objectius que proposem a les accions estan pensades per arribar aquí.  
La tercera part del document té a veure amb els valors que per a nosaltres són més 
importants a l’hora d’impulsar aquest Pla de Govern. No m’allargaré a explicar-los perquè 
trigaria molt però sí que vull enumerar com a mínim, el de la participació, la interrelació –és a 
dir, les coses no les fem sols–, la transparència, la responsabilitat, el consens, l’efectivitat, la 
sensibilitat; valors que ens sembla que d’alguna manera han d’impregnar tota l’acció de 
govern.  
I el cos important o més interessant, diria jo, per a tothom, és el de veure els objectius i les 
accions que proposem per a aquests quatre anys. Sempre estan relacionats amb una sèrie 
d’objectius a assolir, que els objectius probablement es modificaran poc al llarg d’aquests 
quatre anys, acompanyats d’unes accions, les que en aquests moments tenim més 
detectades per assolir aquest objectiu. Però no vol dir que aquest sigui un document tancat, 
que no es pugui moure, sinó que a partir de la revisió anual que farem de passar comptes, 
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probablement encara incorporarem més accions que s’adeqüen a aquests objectius que ens 
hem proposat de complir. 
El Pla anterior, el primer Pla de Govern que va tenir aquest Ajuntament, que va ser el del 
mandat anterior, tenia 145 accions; el que avui portem a donar-ne compte, en té 379, no 
perquè pensem fer moltíssimes més coses que en el mandat anterior, sinó perquè 
l’experiència que et dóna el govern et permet afinar molt més bé en totes aquelles coses que 
fan falta, intentes no deixar-te res, i això ha fet que en sortissin gairebé, o més del doble que 
en el mandat anterior. He de recordar que el repte de compliment en l’anterior Pla de govern 
va ser del 85%, un repte que vàrem assolir molt bé. Es tracta que també el que portem avui 
aquí, la gent, les persones el puguin avaluar, en el futur puguin comprovar a veure quin grau 
d’acompliment s’ha aconseguit. No sé si serem capaços d’igualar o superar aquest 85%, 
que realment és una xifra molt alta, però en tot cas totes les accions que avui portem en 
aquest Pla per donar-ne compte, pensem que les hauríem de poder assolir; si no ja no les 
presentaríem, ja aquelles que ens semblava que no, ja les hem retirat. 
L’estructura dels objectius i de les accions segueix estrictament l’ordre del cartipàs que es va 
aprovar en el primer Ple que es va celebrar, per tant és fàcil que els ciutadans puguin 
identificar les accions amb una regidora o amb un regidor i amb una àrea concreta, seguint 
estrictament el cartipàs, i a més a més hi ha el nom del responsable polític de cada àrea, 
perquè de vegades ens pensem que tothom ha de saber quines responsabilitats tenim 
cadascú de nosaltres i no és això, i en el document també podran trobar que aquell tema 
d’ocupació que els preocupa és responsabilitat d’una regidora o un regidor en concret.  
El Pla de Govern recull els compromisos electorals, és a dir, no s’ha fet d’esquena a allò a 
què ens vàrem comprometre quan ens vàrem presentar a les eleccions, i tampoc no defuig 
el pacte de govern que vàrem fer amb el PSC al principi del mandat, on vàrem recollir 50 
punts; aquests 50 punts, íntegrament tots 50 els trobaran al Pla de Govern. I tots aquells 
compromisos electorals realment significatius i importants que vàrem presentar, també els 
trobaran en aquest Pla de Govern. 
Com he dit, hem donat l’oportunitat als tècnics municipals, que la veritat és que l’han enriquit 
moltísim, perquè tenen una llarga experiència d’acció de treball a l’Ajuntament, i també amb 
els grups que tenim en aquest moment, que també ens ha agradat comptar amb la seva 
opinió.  
Jo voldria destacar només, abans de donar la paraula a la resta, els objectius principals, 
perquè actuem amb un Pla de Govern: 
-  El primer de tots és perquè pensem que la planificació és necessària. La planificació avui 

dia l’hem d’entendre en un món molt canviant, en un món molt dinàmic, on les coses 
passen molt de pressa, on aquests valors que avui són vàlids, al cap de tres o quatre 
anys poden no ser-ho. Però això no treu que no puguis planificar i en aquest sentit hem 
d’entendre la planificació com una eina de treball que permet dibuixar escenaris, t’obliga a 
pensar possibles escenaris amb els que et trobaràs; però a la vegada has de tenir la 
flexibilitat i la destresa de no ser, per triar un adjectiu, germànic; és a dir, allò que hem 
apuntat aquí no és una estructura sòlida, inamovible i que no es pot canviar i com que ns 
el Pla de govern és aquest hem de seguir estrictament durant aquests quatre anys en 
aquesta línia, sinó que també a la vegada hem de ser capaços de fer-lo flexible, 
incorporar-hi accions quan convingui, retirar-ne alguna, sempre explicant a la ciutadania 
el motiu pel qual la retirem, i fins i tot reformular-nos algun objectiu. En tot cas creiem en 
la planificació, pensem que una organització millora moltíssim quan treballa de manera 
planificada, no improvisada, perquè també la planificació t’obliga a escollir, t’obliga a triar 
aquelles accions que tu consideres més importants, i al final és tan important allò que hi 
és com allò que no hi és, allò a què has hagut de renunciar, perquè de projectes i bones 
idees tots en tenim moltíssims. 

- Un segon objectiu és que nosaltres ens plantegem aquest Pla de govern com una eina de 
treball, és a dir, aquest Pla de govern, aquests objectius i aquestes accions, després que 
això serà el document que estarà penjat a la web i el document a què tothom podrà tenir-
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hi accés, es tradueix en el que se’n diu un quadre de comandament; és a dir, una eina 
informàtica on cada acció està perfectament explicat en quin moment s’ha de 
desenvolupar. És a dir, si posem l’exemple del Firal, tu saps que hi ha un procés 
participatiu, tu saps que hi ha un procés de redacció del projecte, hi ha un procés de 
contractació, hi ha un procés de realització; i aquests processos es poden recollir en un 
quadre de comandaments semafòric o visual, és a dir en quin moment, amb quines 
accions estàs en color verd, en quines comences a entrar en el taronja, i quan de 
vegades te n’ha entrat una de vermella. Perquè sigui una eina operativa per a l’equip de 
govern. És a dir, amb una sola mirada, que la puguis fer sovint –no diré cada dia però 
pràcticament– puguis adonar-te que estàs al dia de les coses, que el teu ritme de treball 
s’adequa a tot allò que t‘has proposat i aquest quadre de comandament evidentment 
també ha d’anar vehiculat al pressupost que aprovem cada any.  

- I per últim, un tercer objectiu que ens sembla fonamental, és que la planificació és 
avaluable: nosaltres ens podem posar en aquest moment a governar només amb allò que 
vàrem dir a la campanya electoral, i al ciutadà se li fa molt i molt difícil poder veure 
realment què acabarem fent, què ens comprometem a fer, i poder-ho avaluar al cap de 
l’any o al cap de dos anys, perquè totes les accions porten una periodicitat concreta, un 
any en què s’han de realitzar, i que sigui una manera de poder donar comptes i que en tot 
moment les persones que hi tenen interès ho puguin estar veient i descobrint. 

Dit això donaré la paraula a tots els membres de l’equip de govern,  que molt sintèticament  
–els ho prometo, no les explicarem totes– ens destaquin aquelles pinzellades de cada àrea 
que poden resultar més atractives o destacables. Començant evidentment, com diu el 
cartipàs, per l’Àrea d’Alcaldia, on vàrem reservar aquests projectes de ciutat que considerem 
més importants d’aquest mandat. 
 
Intervé l’Alcalde. Com és sabut perquè n’hem parlat repetidament, que a part de les tasques 
específiques d’Alcaldia, em responsabilitzo de tirar endavant el Firal. Crec que una de les 
grans obres necessàries per a la ciutat i que tots n’hem estat parlant i hem estat debatent 
àmpliament. 
També de la millora dels camps de futbol base, que després de la millora dels pavellons crec 
que era una obra necessària i molt reclamada per la ciutat.  
Continuo amb la responsabilitat de fer avançar la variant d’Olot, per més complicat que ens 
ho posin, no podem abandonar-ho com un dels grans objectius, i ens comprometem –i 
després veurem si ho podem complir– a què hi hagi l’inici de les obres durant aquest 
mandat.  
La reforma de tota l’àrea de l’Hospital Sant Jaume, tenint en compte dos objectius: el que 
volíem, que dèiem dinamitzar i substituir tota l’activitat que es portava a terme quan hi havia 
l’Hospital, la quantitat de gent que cada dia hi anava, però després també en convertir la 
residència de l’Hospital Sant Jaume en un gran centre residencial, on la gent gran que hi 
vulgui viure s’hi trobi el millor possible. 
I per últim, parlem de definició del projecte –tan de bo poguéssim fer un pas més endavant, 
però això no ens hem atrevit a posar-ho per les limitacions econòmiques que hi ha–, del que 
n’hem anomenat Centre dels volcans, Parc dels Volcans; hi hem posat diversos noms i no hi 
ha un nom concret, d’una actuació que posi en valor els volcans de la Garrotxa com un gran 
patrimoni natural i cultural i que aporti visitants i riquesa en tots els aspectes, no només 
econòmica sinó també patrimonial, a la nostra ciutat.  
 
Intervé el Sr. Berga. Continuo jo amb l’Àrea de Benestar Social, de la qual sóc regidor. 
Continuem molt centrats aquest proper mandat en els objectius que tenen a veure amb 
l’atenció a la infància i l’adolescència, en el bloc de l’autonomia personal i la dependència, 
en el de la pobresa i l’exclusió social, i en una àrea que sempre és molt pròpia de la nostra 
ciutat, que és el de la convivència, cohesió social i promoció dels drets civils. 
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Si hagués de destacar tres o quatre de les accions recollides dintre d’aquests objectius, hi 
ha el de la reforma de la residència de l’antic Hospital Sant Jaume, un projecte ens fa 
moltíssima il·lusió poder completar durant aquest mandat; aconseguir més places públiques 
de residència, saben que fa molts i molts anys que la Generalitat no crea noves places i 
pensem que ha arribat el moment de desencallar-ho; promoure la construcció de més pisos 
tutelats per a la ciutat; desenvolupar el PIAM de Sant Miquel, aquest Pla Integral de Millora 
del barri de Sant Miquel, i impulsar un Pla de suport a l’associacionisme, al que li diem el 
SISA, un pla que esperem desplegar a partir d’aquest estiu i que ha de donar molt més 
suport en forma de locals, convenis, ajuts, formació, suport jurídic, al teixit associatiu que 
tenim. 
En l’àmbit de l’Habitatge, ens hem compromès en els objectius a augmentar com a mínim en 
un 40% el parc d’habitatges que tenim per a usos socials –lloguer social–, aprofitant tots els 
instruments jurídics que tenim; és a dir, tant el dret de tempteig i retracte, com els convenis 
amb propietaris particulars per la cessió de pisos amb preus de lloguer social, com demanar 
als pisos buits que entitats bancàries i grans tenidors tenen a la ciutat. També sense oblidar 
que amb el dret de tempteig i retracte estem a punt de tancar l’operació que ja els vàrem 
anunciar, de comprar vint-i-vuit pisos d’una única promoció; això pensem que és qüestió no 
de setmanes, sinó de dies que ho puguem completar. I també fer actuacions en l’àmbit de la 
pobresa energètica, que és un tema que cada vegada ens preocupa més. 
En l’àmbit de la Cultura volem continuar fent una cultura que eduqui, que cohesioni, que 
entretingui, per a tots els públics, diversa, de qualitat, augmentant els públics. I en destacaria 
les inversions, que en aquest any seran petites: la posada en funcionament de la Carbonera; 
l’obertura d’un equipament sociocultural, quan diem sociocultural ho diem amb aquesta 
indefinició de saber que és una biblioteca però que encara no tenim ben definit exactament 
amb quins serveis comptarà,  al barri de sant Miquel –això forma part del PIAM–; consolidar 
aquells festivals de referència nacional que en aquest moment té la ciutat –festivals com el 
Mot, el Sismògraf o Lluèrnia–; i un Pla de millora dels ateneus històrics, pensem que 
aquests ateneus –l’Orfeó, els Catòlics i el Casino–, que des de fa més de 150 anys estan 
donant servei a la ciutat, mereixen que ara la ciutat els hi faci un cop de mà per suprimir 
barreres i augmentar l’ús dels espais. 
I permetin-me també que acabi dient tres o quatre pinzellades d’Educació, això ho havia 
d’haver fet el Sr. Jaume Mir –com hem dit, està malalt–. Bàsicament en Educació és millorar 
les condicions dels centres educatius, i sobretot també millorar els serveis; posarem en 
funcionament tot seguit el Consell d’infants, això ja ho veuran d’aquí un mes; hem de fer 
l’arranjament de la teulada de l’escola Malagrida –una obra important, que fa temps que 
s’espera–; posar molt d’accent en totes aquelles formacions que afecten als joves de 16 a 
18 anys que no acrediten l’ESO, uns joves que hem de dissenyar estratègies educatives 
expresses per a ells; augmentar l’oferta educativa de l’Escola de Música i de l’Escola 
d’Expressió amb nous serveis; i l’obertura de l’escola bressol de sant Miquel, sempre i quan 
hi hagi la demanda suficient com per fer ja aquesta obertura ja en aquest proper curs.  
 
Intervé la Sra. Mar Roca. En quant a la regidoria de Gent Gran, l’objectiu principal que ens 
plantegem és el de poder tenir un espai professional de referència on el col·lectiu de la gent 
gran activa pugui tenir tota la informació que sigui del seu interès. Per tant el que volem fer 
és millorar la informació i la comunicació. D’aquí accions com poder realitzar un Pla 
d’acollida a la jubilació, que ens sembla que és un pla necessari, o tenir una guia de 
recursos i serveis. I també, com a altre objectiu, en tot el tema de la Generalitat, de la nova 
directriu que ha donat sobre l’adequació dels casals de la gent gran, creiem que tenim un 
paper important en el  món municipal, i el que hem de fer també és coordinar-nos i donar 
suport a aquestes entitats. 
Parlant de la regidoria de Joventut, tenim un repte al llarg d’aquests quatre anys, que és 
anar més enllà dels canvis que hem fet en els últims dos, que era ajuntar les àrees 
d’Educació i Joventut. Cal poder tenir una sola estructura tècnica que treballa les polítiques 
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de joventut i educació a nivell d’Olot i comarca i també volem, perquè creiem que és molt 
important, que els joves siguin protagonistes i actius de la vida de la ciutat. Per tant, totes 
aquelles accions que pensem i que treballem des de l’IMEJO, han de ser accions treballades 
amb els joves i no només per als joves, i que a més a més, aquestes accions han de tenir 
totes un rerefons educatiu. Estem parlant de projectes com l’IDL –pressupostos 
participatius–, la festa de Sant Tomàs o l’organització dels casals de Nadal. 
I en quant a la regidoria d’Esports, tenim tres objectius principals: un fa referència a la 
millora de les instal·lacions esportives, com ja ha dit l’Alcalde, un dels grans projectes és 
augmentar l’oferta dels camps de futbol base de la ciutat; tenim un altre objectiu que és 
l’estudi de la viabilitat de la piscina coberta, i la construcció d’un parc de street workout, que 
és una demanda que ens ha sorgit del joves, el farem mitjançant un procés participatiu. Un 
segon objectiu és que l’esport és una eina de cohesió social i d’integració, per tant el que 
volem fer és mantenir les beques esportives, tenir una oferta d’activitats dirigides a 
col·lectius específics i donar suport a les entitats, no només un suport econòmic, sinó 
logístic, d’assessorament, etc. I el tercer objectiu té a veure amb l’esport i el turisme 
esportiu, i el que volem fer és donar suport a l’organització d’esdeveniments esportius 
perquè la nostra ciutat sigui de referència.  
 
Intervé la Sra. Mercè Traveria. L’objectiu de la regidoria de Barris és ampliar el paper de les 
entitats veïnals. Com fer-ho? Doncs pensem incrementar la seva participació en la presa de 
decisions que afecten els barris, millorant els canals informatius des de l’Ajuntament envers 
les entitats veïnals; augmentar el nombre d’equipaments; articulació de projectes conjunts 
que potenciïn la cohesió social, i millorant el sistema d’atorgament d’ajuts.  
En Cooperació, l’objectiu d’aquesta regidoria és sensibilitzar i mobilitzar els ciutadans per 
aconseguir un compromís solidari amb altres pobles i cultures, per avançar en la construcció 
d’un nou ordre internacional, fonamentat en la justícia i el respecte mutu. Accions que volem 
fer són augmentar gradualment l’aportació que s’hi destina i donar suport a accions 
associatives compromeses amb aquest objectiu.  
 
Intervé el Sr. Estanis Vayreda. Des de l’Àrea de progrés econòmic, saben que treballem per 
generar activitats econòmica que arribi a tots els olotins i les olotines, també millorar o 
generar més i millor ocupació i també generar les oportunitats necessàries perquè tots els 
olotins i la gent d’arreu pugui desenvolupar projectes professionals a la ciutat.  
Concretament a la regidoria de promoció, comerç i turisme, en aquest mandat ens 
plantegem consolidar i millorar la ciutat perquè sigui més atractiva des d’un punt de vista 
comercial, acabant l’operació de l’antic hospital, la futura reforma del Firal, intentant 
dinamitzar més el Mercat municipal i amb algun altre projecte per a la zona del Carme; 
esperem aconseguir  aquest objectiu. També continuar treballant amb els actius de natura i 
gastronomia com dos dels principals atractius de la ciutat, i per tant posicionar-nos encara 
més en aquesta marca que hem aconseguit i potenciar-la. I també com a objectiu més nou, 
ens agradaria reformular el mercat del dilluns, potenciant més els productors locals i 
apostant més per la qualitat i no tant per la quantitat de firaires.  
Hi ha un objectiu transversal, que els hi hem explicat aquesta mateixa setmana, que és la 
creació de l’Agencia d’innovació i desenvolupament de la Garrotxa, que també esperem que 
en aquest mandat sigui una realitat.  
I en concret, algunes accions que volem portar a terme: 
- Una serà elaborar un sistema de gestió per controlar i monitoritzar l’impacte econòmic 

d’alguns esdeveniments, tant de l’àrea de promoció com de l’àrea de cultura; de fet 
començarem amb l’esdeveniment de la setmana vinent, de l’Olotx2.  

- També desenvolupar el projecte Polígon Plus, que ens ha permetre anar convertint els 
nostres polígons industrials en una oferta més excel·lent en quant a infraestructures i 
serveis.  
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- Volem reformular la proposta lúdica del Nadal a Olot, renovant la proposta firal, lúdica i 
comercial. També esperem ben aviat poder-ho presentar. 

- Plantejarem també promoció de la Garrotxa a nous mercats turístics, especialment el 
francès.  

- Continuarem donant suport al projecte Visita granges, també un projecte interessant, de 
combinació entre món agrari i turisme, amb suport als productors.  

- I finalment, també farem un esforç pel que fa a la formació i a la professionalització del 
que són establiments turístics i comercials.  

En definitiva, continuar ajudant a créixer econòmicament a la ciutat, i sobretot recolzant 
aquells sectors turístics, comercial i de serveis.  
 
Intervé la Sra. Núria Zambrano. Des de la regidoria d’Empresa i ocupació expliquem el que 
seria el Pla de govern separant-ho en dues àrees.  
Començo per l’àrea d’empresa. Durant aquests quatre anys els objectius de potenciar van 
adreçats a dos col·lectius, amb necessitats diferenciades: els emprenedors i les empreses 
que ja estan consolidades. Per part d’emprenedoria, una de les accions a destacar és la 
consolidació de la Setmana de l’emprenedoria, com una activitat que permeti visualitzar 
aquest col·lectiu i fer referència al suport que s’ofereix des de l’Ajuntament en tot el procés 
de creació d’empresa, i que ha ajudat a que Olot esdevingui un referent per a aquest 
col·lectiu, coordinant, amb altres objectius a destacar, com poden ser: reduir el màxim 
possible el temps i els tràmits, i potenciar un seguit de jornades i iniciatives, com poden ser 
el Fòrum d’Oportunitats, els Premis Emprenedors, els seminaris de formació, el 
mentoratge... Tot això el que fa és ajudar a diferents fases dels emprenedors, a que puguin 
crear la seva empresa. També una cosa important a destacar, és la creació d’un espai de 
coworking, que faciliti tant la creació de noves activitats, com un espai de contacte entre 
professionals que afavoreix la possibilitat de dur a terme projectes en col·laboració.  
Per part d’empresa, es treballarà intensivament en la reducció de temps i tràmits, per tal de 
facilitar les gestions que l’empresa ha de dur a terme davant l’administració. I cal destacar 
l’objectiu de treballar conjuntament amb les associacions empresarials al territori, en aquells 
projectes que puguin ser d’interès per al col·lectiu que representen, destacant el suport a 
projectes que es portin a terme d’una manera col·laborativa entre les empreses, com és 
l’estudi de viabilitat del projecte col·laboratori amb la indústria del plàstic, i la realització de 
jornades sectorials plàstics i agroalimentari, per afavorir i afrontar projectes més grans dels 
que podrien plantejar-se a nivell individual, alhora que també es treballarà facilitant la 
continuïtat d’aquelles activitats que existeixen a través del programa Reempresa.  
En quant a l’àrea d’Ocupació, i com a resum general, l’objectiu de l’àrea és ajudar les 
persones en situació de recerca de feina, a millorar la seva ocupabilitat, i a les empreses a 
trobar a la persona que millor encaixi en cada lloc de treball vacant, per tal que hi hagi un 
millor encaix entre la persona i l’empresa i es pugui reduir el nombre de persones en situació 
d’atur. 
A destacar també l’organització d’unes jornades de speed dating on es troben estudiants 
amb empreses que necessiten futurs treballadors amb talent. Aquestes jornades aniran més 
enllà del que és l’speed dating, ja que les empreses explicaran l’experiència en selecció per 
competències, i es faran tallers d’orientació per a persones, on les empreses també podran 
actuar com a observadores. I amb l’speed dating, joves que acaben els estudis i empreses, 
es podran conèixer, per evitar en la mesura del possible la fuga de talent de joves, 
potenciant el contacte entre les empreses i els joves de la comarca, i facilitant que aquests 
s’hi quedin a treballar i no hagin de marxar fora. També volem continuar amb programes de 
treball i formació, per a persones de totes les edats, fent molt èmfasi en els joves i en els 
majors de 45 anys, buscant donar oportunitats de formació i treball. Això lliga tots els 
programes, els plans d’ocupació, plans de garantia juvenil, de col·laboració, Adad40; 
potenciar i formar els aturats. 
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Una altra cosa a destacar és el Projecte +60. Aquest projecte pretén ajudar persones de 
més de seixanta anys en situació d’atur, i que no es poden jubilar perquè els hi manca poc 
temps de cotització. El que es farà serà estudiar cada cas per trobar la millor sortida per 
cada un d’ells, i en els casos en què la sortida sigui una contractació, planificar-la; donar una 
sortida a aquelles persones que per manca d’informació o bé perquè els manca poc temps 
de cotització no es poden jubilar, i acabarien cobrant una pensió no contributiva, i no la que 
els hi tocaria com a treballadors jubilats. 
Potenciarem la Taula d’ocupació com un punt de trobada entre empreses, sindicats, agents 
socials i administració, per poder conèixer les necessitats reals del mercat de treball i 
planificar i generar projectes adaptats a aquesta.  
I ja com a últim punt, a destacar, per a nosaltres important i nou, volem fer uns estudis sobre 
el mercat de treball que analitzi la qualitat i la tendència futura de l’ocupació de la ciutat i la 
comarca, que ens permeti conèixer i poder preveure i actuar, en el que puguem, en el futur 
mercat de treball. 
 
Intervé la Sra. Núria Fité. Des de l’àrea de Serveis Interns, Economia i Govern Obert 
afrontem un mandat que coincideix amb grans reptes. Uns grans reptes que ens han de 
permetre substituir la desconfiança vers les institucions públiques, l’abstenció i la distància 
cada cop més gran entre la ciutadania i els seus representants. Substituir aquestes coses 
per la confiança, la participació i la proximitat entre ciutadania i administració, per avançar en 
la qualitat democràtica de la nostra ciutat. L’àrea de Serveis Interns, Economia i Govern 
Obert concentra gran part d’aquelles eines –com poden ser la transparència, dades obertes, 
participació ciutadana i col·laboració– que ens han de permetre donar resposta a aquests 
grans reptes, transformant el nostre Ajuntament per fer-lo més amatent a les necessitats 
reals de la ciutadania i disposant de canals per retre comptes, de forma clara i entenedora, 
de les nostres actuacions. 
En aquesta línia, els objectius de treball de les tres regidories de l’Àrea, és a dir, 
organització, innovació i atenció al ciutadà, participació, transparència i govern obert i 
hisenda, els podem agrupar en cinc grans àmbits: 
- El primer, l’atenció al ciutadà: amb la idea de millorar circuits, canals, accés i  qualitat de 

la informació, i també simplificant-ne els tràmits i gestions. 
- El segon gran àmbit seria el capital humà d’aquest ajuntament: desenvolupant un pla de 

formació que pugui capacitar als nostres professionals per fer front als nous reptes de 
l’administració, però alhora també dotar-los dels processos i procediments per ser més 
eficients en la seva tasca diària. 

- El tercer gran àmbit, la participació: incorporant tots aquells mecanismes participatius 
que facilitin aquesta proximitat, col·laboració i implicació entre ciutadania i ajuntament. 

- El quart, la transparència: fent accessible la informació de la gestió municipal, amb 
formats entenedors i que tinguin valor real i que aportin coneixement a la ciutadania. 

- I l’últim, la sostenibilitat financera: tant en termes econòmics com socials, i que ens han 
de permetre revisar les nostres Ordenances Fiscals o desenvolupant un pla estratègic 
de subvencions, entre d’altres. 

Canviant de tema, i passant a la regidoria de Sanitat, en aquest àmbit de la salut el nostre 
gran objectiu, fonamentalment, és promoure un model assistencial sostenible i d’excel·lència 
al servei de les persones, però també amb la col·laboració de professionals i ciutadans. Per 
fer-ho, algunes de les accions previstes són: la consolidació de l’oferta assistencial del nou 
Hospital, incorporant nous serveis; però també l’ampliació o renovació de l’Àrea Bàsica de 
Sant Miquel, o també l’impuls d’estils de vida saludables. 
 
Intervé el Sr. Gelis. Des de la regidoria de Serveis, que comprèn diferents àrees, com poden 
ser: Serveis Urbans, Infraestructures i Obra pública, Mobilitat, espai públic i Seguretat; totes 
elles tenen com a fil conductor i objectiu principal de cada una d’aquestes àrees, el bon 
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funcionament del dia a dia de la ciutat i el desenvolupament i millora dels serveis bàsics per 
tal de facilitar i millorar la vida dels ciutadans. 
Especificaré els objectius principals i bàsics de cada una d’aquestes àrees, i començaré per 
l’àrea de Serveis Urbans, que té com a objectiu principal donar compliment a les demandes 
ciutadanes de petits manteniments de la ciutat, a partir del programa que denominem Ciutat 
dels detalls. Un altre objectiu és implementar un servei preventiu de manteniment i 
actualitzar el Pla d’estalvi energètic.  
Respecte a l’àrea d’Infraestructures i Obra Pública, els seus principals objectius són: millorar 
la xarxa d’aigua potable mitjançant la construcció d’un nou dipòsit d’aigua, continuar amb el 
Pla d’asfalts i voreres anual, la redacció dels projectes de millora de les vies d’entrada i 
sortida principals de la ciutat, realitzar un estudi hidrològic i un pla de clavegueram i 
desenvolupament del mateix, i finalment, com a objectiu important, el projecte del riu Fluvià i 
realització de les principals actuacions al llarg del riu. 
En l’àrea de l’Espai públic, tenim com a objectius: la millora de l’accessibilitat i supressió de 
barreres arquitectòniques, la millora dels parcs públics –tant d’esbarjo com infantils–, el 
desenvolupament del projecte Viles florides i l’adaptació de l’Ordenança de la via pública a 
les necessitats actuals. 
En l’àrea de Mobilitat, pretenem el desenvolupament del Pla de mobilitat, ja aprovat per 
aquest Consistori, la millora del servei públic urbà i un pla de revisió i millora de la 
senyalització de tot el municipi. 
I finalment, l’àrea de Seguretat i convivència, tenim com a objectius incrementar la plantilla 
de la Policia Municipal per situar-la dintre dels paràmetres que aconsella el Departament 
d’Interior, dotar a aquesta policia dels mitjans tècnics necessaris per al desenvolupament de 
la seva tasca, millorar la comunicació i la informació relacionada amb la seguretat a tota la 
ciutadania. I finalment, incrementar la col·laboració dels voluntaris de protecció civil.  
 
Intervé el Sr. Jordi Alcalde. L’objectiu principal de l’àrea d’Urbanisme, és el de desenvolupar 
el planejament de la ciutat, per tal de facilitar el desenvolupament de l’activitat econòmica i el 
respecte al model de ciutat contemplat al Pla d’ordenació urbanística municipal, el POUM. 
Així doncs contemplem el desenvolupament dels polígons industrials existents i facilitar les 
millores en comunicacions i telecomunicacions en aquests polígons. Preveiem l’adquisició 
de patrimoni, per tal de millorar els serveis públics i el desenvolupament del planejament 
urbanístic; l’estudi de diferents nous equipaments, com per exemple, l’estudi de construcció 
d’una piscina coberta o l’estudi i construcció d’un edifici de serveis annex al pavelló Pla de 
Llacs; el control d’obres i solars no edificats i edificis no acabats; les inspeccions i disciplina 
urbanística i el manteniment dels edificis municipals, són les altres prioritats que tenim en 
aquest Pla de govern a l’àrea d’Urbanisme. 
 
Intervé el Sr. Guix. Des de l’àrea de Medi ambient i Salut pública tenim una gran 
responsabilitat, és evident que compartida per tots els membres d’aquest Consistori: 
aquesta és una ciutat que està envoltada per un parc natural, una de les úniques –jo penso– 
d’Europa, que té aquestes característiques, i per tant en aquest sentit tenim molta 
responsabilitat. Per tant en aquest àmbit o en aquest context, volem desenvolupar com a 
objectiu, un model de patrimoni natural de la ciutat coherent amb el seu entorn. També un 
dels objectius importants en aquest mandat és potenciar l’ús de les energies alternatives per 
fomentar la disminució d’emissions de CO2 i també donant suport a les empreses, perquè 
també segueixin aquesta línia, sobretot per aconseguir els acords de Kyoto i també de la 
cimera de París.  
També fomentar un entorn de vida saludable i optimitzant també un altre àmbit, optimitzar la 
recollida de residus i de neteja viària. En aquest sentit, les principals actuacions que volem 
emprendre en l’àmbit de medi ambient i salut pública, serien les següents: primera, 
potenciació del concepte “ciutat parc”, com deia abans és una ciutat que està envoltada per 
un parc natural, que tots ens estimem, mitjançant el desenvolupament del Pla Verd, aquest 
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Pla el tenim aprovat en aquest consistori, per tant el que anem és a actuar en aquest sentit, 
per anar seguint les pautes que ens marca el Pla Verd. També una cosa que hem començat 
i molt ben acceptada pels ciutadans d’Olot, que ens ho han manifestat, és el manteniment 
anual de les lleres dels rius, lleres i torrents del terme municipal, perquè l’aigua pugui circular 
amb facilitat i també mantenir un entorn més sostenible, l’entorn dels rius. També un altre eix 
és un treball en l’elaboració d’un Pla especial de cada un dels espais naturals més 
importants que tenim a l’entorn de la ciutat, com pot ser el Pla especial del Bosc de Tosca,  
–que ja pràcticament s’està acabant de redactar– o del Montsacopa que s’ha d’iniciar, el 
Parc Nou o la Moixina, que també s’haurien d’iniciar. Per tant també tenim interès en tirar 
endavant aquests plans especials sempre que sigui possible. Establir mecanismes que 
incrementin el patrimoni natural de la ciutat, és a dir, intentant comprar parcel·les privades, 
que en aquest moment podem parlar del volcà Montsacopa, i també la Garrinada. Seria 
interessant que poguéssim adquirir patrimoni en aquest sentit; parcel·les o espais. 
Realització de campanyes de sensibilització per l’increment del reciclatge: aquí tenim un 
problema important a la ciutat, en aquests moments, cada olotí està generant a l’entorn d’un 
quilo d’escombraries diàriament i gairebé uns 700 grams d’aquest quilo que generem, se’n 
va com a rebuig, se’n va a l’abocador. Això és una cosa que pensem que no és el nostre 
objectiu, per tant l’objectiu seria aconseguir arribar als 500 grams, i per tant que la gent 
reciclés més, que anessin més deixalles a matèria orgànica, a vidre, plàstic i també a paper i 
cartró. Aquest és un objectiu important que ens hem marcat. 
Ampliar la disponibilitat dels horts municipals, ja saben que a Olot n’hi ha més de 300 i hi ha 
demanda encara per continuar augmentant, i en aquesta línia seguirem treballant.  
Treballem també en l’impuls de plans de promoció de la salut pública, i també –com deia– 
en els temes d’energia, finalitzant la posada en marxa de les sales d’energia, que tenim a 
l’antic hospital Sant Jaume. També estem treballant en la creació de noves illes 
energètiques, potenciació de l’estalvi energètic, ampliació i creació de punts de recàrrega de 
vehicles elèctrics, això també ja ho estem treballant. Una bona notícia és que l’Ajuntament 
en aquests moments ja està a punt d’adquirir un cotxe elèctric per als serveis municipals, 
una cosa que també vol dir que estem treballant en aquesta línia. I fomentar l’ús de la 
bicicleta i del TPO, el transport públic que tenim a la ciutat, que està ben organitzat, però cal 
que la gent l’utilitzi amb més freqüència. 
També estem  treballant en  els temes de  control de  la  fauna  no volguda, de les  plagues 
–sobretot ara que tenim aquesta invasió de mosquit tigre– i també volem crear una zona 
d’esbarjo de gossos, que això ens ho han demanat molts ciutadans que els agraden aquest 
tipus d’animals. 
En tot cas, aquestes serien les principals fites o propostes que tenim en l’àmbit de Medi 
Ambient. 
 
Intervé l’alcalde. Jo crec que hem intentat ser escarits, a pesar que això sempre és una mica 
llarg. Només fer referència a la filosofia que representa el fet de presentar un Pla de Govern: 
una manera de voler entendre la política, voler ser transparents, voler retre comptes, voler 
que se’ns pugui demanar per què determinades coses que nosaltres havíem dit no hem 
estat capaços de fer-ho. Però també que nosaltres puguem explicar que totes aquelles 
coses que ens havíem plantejat, les hem pogut tirar endavant. 
També una invitació a la ciutadania i a tothom, que el Pla de govern no és un pla monolític, 
em penso que ho ha dit el Sr. Berga abans en començar, sinó que és una eina viva, en la 
qual hi podem fer tantes aportacions, correccions i canvis com sigui possible, sempre que 
entri dintre aquesta filosofia del que ens sembla a nosaltres que ha de ser el model de ciutat. 
I dit això i sense allargar-me més, els hi passo la paraula. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. En primer lloc agrair l’oferiment, que 
també el Sr. Berga ha esmentat, l’oferiment als grups de l’oposició de poder fer propostes. 
Dir que nosaltres, molt modestament, vàrem fer-ne alguna, que li vàrem fer arribar al Sr. 
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Berga, però que també si han volgut prendre’n nota, n’hem anat fent al llarg d’aquests sis o 
set mesos que estem a l’Ajuntament.  
En recordaré algunes: una era el tema de cobrir la piscina municipal, que ara, suposo no 
tant per la nostra petició, sinó en part per l’ajuda de 2.000 persones que varen signar en 
aquest mateix sentit de voler això, ja hi ha un estudi per veure les possibilitats de tirar 
aquesta proposta endavant. També el tema de l’escola bressol de sant Miquel, que ja 
s’ofereix –com bé s’ha dit–.  
Havíem demanat, quan es debatien els pressupostos, més recursos pel tema de promoure 
l’economia social, la intervenció a les persones aturades; en definitiva, una mica hem anat 
fent algun tipus de propostes, que algunes les veiem en part recollides, però en bona part 
no. 
Els desitjo encert en l’aplicació del seu Pla de Govern, i si pogués ser al 100% me 
n’alegraria. No sóc d’aquells que pensen que quan pitjor, millor, i per tant poder treure rèdits 
polítics d’això. Nosaltres, encara que sembli pretensiós, aspirem en algun moment a poder 
governar la ciutat d’Olot, però ho volem fer, no sobre l’equivocació o les errades de l’equip 
que està governant, sinó perquè siguem capaços de generar propostes, de generar il·lusió i 
generar prou confiança a les persones d’Olot per creure que hi ha altres maneres de 
governar i altres objectius amb els quals se senten identificats. 
Hi ha un aspecte del seu Pla de Govern, que no acabo d’estar-hi d’acord del tot, que és 
quan fa una mica la descripció de la ciutat. Està bé perquè surten totes les dades boniques, 
per dir-ho així, però en tenim que no en són tant, de boniques. Jo em penso, que fins i tot 
per donar credibilitat al que diem a continuació, penso que això també cal recollir-ho:  

- Una, és el tema de la taxa d’atur –això ho he dit vàries vegades– la taxa d’atur tot i 
que és més baixa que la mitjana de Catalunya, les dades que sempre s’ofereixen són 
les persones aturades a l’oficina de l’INEM d’Olot. Sabem que hi ha les dades de 
l’EPA, que aquestes no estan a nivell local, però que aquestes sempre són dos o tres 
punts per sobre de les que ofereix l’INEM. Per tant, ho dic per ser conscients que la 
nostra realitat d’atur és superior a aquestes xifres, i això hauria de tenir 
conseqüències en l’acció de govern. 

- L’altra dada que tampoc, al meu entendre, surt aquí, és el tema de l’increment de la 
desigualtat social en aquests darrers anys. Jo em penso que hi ha un perill greu –si 
no és que no s’ha cronificat ja aquest problema– i per a tant a mi em sembla que així 
com després al Pla d’acció surten activitats i accions per atendre aquest problema; 
no dic que no es faci res, però en canvi en aquesta descripció no surt, i al nostre 
entendre, hi hauria de sortir.  

Dir-los que estarem amatents als seus compromisos, els continuarem fent propostes com 
fins ara, i sobretot resseguirem els pressupostos, tant els actuals com futurs, perquè tot això 
que surt contemplat en aquest Pla d’actuació –o bàsicament la immensa majoria de tot això– 
si no surt reflectit en el pressupost, no deixa de quedar en paraules molt boniques, pura 
poesia, i per tant exercirem aquesta tasca de control per fer que es converteixin en realitat, a 
part de les propostes que nosaltres els hi farem arribar. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. D’entrada nosaltres sí que els 
hi voldríem agrair, o ens congratulem que presentin el Pla de govern en sala de plens, 
perquè pensem que és un bon exercici de transparència, a més a més, concretar els 
programes electorals dels dos grups que formen aquest govern.  
Nosaltres serem breus en l’argumentari, perquè bàsicament és un Pla de govern que no és 
el nostre, per tant estan en tot el seu dret de fer les propostes que hi fan, segurament se’l 
creuen i el defensaran. I nosaltres entenem que ens toca fer oposició, ens toca fer una 
oposició constructiva, perquè els diem que ens trobaran en tot allò que coincidim, perquè 
sempre ho hem fet des que ens vàrem asseure en aquesta cadira. Però recordin que encara 
que siguem tres regidors i regidores, som oposició, i tancarem el puny en tot allò que no 
coincidim, perquè entre altres coses nosaltres estem aquí perquè tenim un peu al carrer i un 
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peu a l’Ajuntament; les nostres prioritats equidisten –i farem servir paraules que s’han dit en 
aquesta sala– estem a anys llum en moltes coses, no ens hem d’enganyar, estem a anys 
llum; però tenen la nostra mà estesa en els temes que coincidim, i el puny tancat en aquells 
que no.  
I els animem a portar a terme el seu Pla de govern. 
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres refermar el que hem 
vingut dient sempre, i que els companys que ens han precedit també hi han insistit: en 
primer lloc agrair la presentació del seu Pla de govern, evidentment és el seu Pla de govern, 
el dels grups que estan en aquests moments governant la ciutat, i que no és el moment de 
contrastar-ho amb els nostres programes electorals respectius, ja ho havíem fet en la 
campanya electoral i el govern és el que és.  
És clar que la nostra posició és la d’intentar ajudar en tot el que sigui possible per intentar 
que les condicions de vida dels olotins i les olotines millorin; quatre anys donen per a molt 
donen per moltes modificacions, per molts canvis, per moltes incorporacions, per moltes 
idees, i per tant està molt bé que plategin la possibilitat de fer un Pla de govern que tingui un 
full de ruta però que sigui flexible. I en tot cas, és el que ens hauria agradat a nosaltres, 
poder estar governant la ciutat, poder aplicar el nostre Pla de govern, poder fer una 
periodització d’actuacions, poder fer un pressupost d’aquestes actuacions, poder tenir uns 
indicadors que marquin si anem –efectivament– cobrint els nostres propòsits o no, poder 
donar un compte final periòdicament i a final de mandat, de les nostres propostes. En tot 
cas, no s’ha donat el cas, són vostès els que estan en aquests moments governant la ciutat, 
i per part nostra intentarem col·laborar en la mesura que puguem, a que el resultat de tot 
plegat sigui el millor possible per als olotins.  
 
Intervé l’Alcalde. Moltes gràcies. Jo els vull agrair el to de les seves intervencions, 
sincerament penso que han estat molt positives i que això contribueix a què siguem capaços 
de tirar endavant la ciutat. Entendrem perfectament les crítiques, acceptarem perfectament 
aquelles aportacions en to positiu o en to negatiu que ens vulguin fer, intentarem també 
incorporar aquelles coses que ens semblin possibles; perquè evidentment hi havia 
moltíssimes més propostes del mateix equip de govern que estaven a la graella de sortida, i 
que han hagut de caure per problemes pressupostaris. Si les coses milloren, potser podrem 
incorporar-ne, i per tant totes aquelles aportacions que ens vulguin fer les estudiarem i 
veurem com ho podem tirar endavant. Per tant, jo crec que ha estat un debat ric. I tal com he 
començat, els agraeixo moltíssim el to de les seves intervencions.  
El Ple es dóna per assabentat. 
 

7.1. - APROVAR PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT DE CULTURA DE LA CIUTAT 
D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016003077     
Núm. expedient: CPG62016000001 
 
L’Institut de Cultura de la Ciutat d’Olot programa les activitats que es portaran a terme en 
motiu del Festival Sismògraf 2016. 
 
D’acord amb l’article 47 del TRLRHL l’Ajuntament d’Olot ha d’aprovar els següents preus 
públics ja que no cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar els següents preus públics corresponents als següents espectacles: 
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2n.) Aprovar els següents preus públics corresponents als abonaments del Festival 
Sismògraf 2016: 
 

COMPANYIA ESPECTACLE 
ABONAMENT 

GENERAL 

ABONAMENT 
SOCIS 

TEATRE  

ABONAMENT 
PROFESSIONALS 

ERRE QUE ERRE RESET   
  

XEVIXAVIXOU FOLOW THE LEADER   
  

ERNESTO COLLADO SI SABES LO QUE HAY   
  

LA VERONAL  SIENA   
  

MOVIMENT LANTANA ESPHERES   
  

HELLOEARTH! LIFE IN THE UNIVERSE   
  

SENZA TEMPO/G.V. CONSUELO'S CORNER   
  

BIVOUAC CIE A CORPS PERDUS   
  

GRUA CARAVANA DE TRAILERS   
  

Cia ALBERT QUESADA UNDOSTRESUNDOS   
  

SINCRO MATARÓ NATACIÓ SINCRONITZADA   
  

   68 37 45 

 
3r.) L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut de Cultura de la 
Ciutat d’Olot el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Presenta la proposta el Sr. Josep Berga. Com saben, aquells preus públics que no 
completen la despesa de l’activitat s’han d’aprovar per Ple.  
És evident que els preus que pagaran totes les persones que vulguin venir a veure els 
espectacles del Sismògraf, que es farà a finals del mes de març, no serveixen per pagar tot 
el Sismògraf. I el que hem de fer és aprovar aquests preus, que he de dir que són molt i molt 

COMPANYIA ESPECTACLE 
PREU 

€ 

DESCOMPTE 
Estudiants/Aturats 

jubilats 
SOCIS 
CNO 

SOCIS 
TEATRE 

PROFES
SIONALS 

ERRE QUE ERRE RESET 8 6   3 3 

XEVIXAVIXOU 
FOLOW THE 
LEADER 12 10   0 5 

ERNESTO 
COLLADO 

SI SABES LO QUE 
HAY 12 10   5 5 

LA VERONAL  SIENA 12 10   0 5 
MOVIMENT 
LANTANA ESPHERES 8 6   3 3 

HELLOEARTH! 
LIFE IN THE 
UNIVERSE 12 10   10 5 

SENZA 
TEMPO/G.V. 

CONSUELO'S 
CORNER 12 10   5 5 

BIVOUAC CIE A CORPS PERDUS 3     0 3 

GRUA 
CARAVANA DE 
TRAILERS 8     4 4 

Cia ALBERT 
QUESADA UNDOSTRESUNDOS 8 6   3 3 

ZIG ZAG DANZA AU PAPA 4     
  

SINCRO MATARÓ 
NATACIÓ 
SINCRONITZADA 8   4 

 
4 

 
4 
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populars; el preu més alt de l’actuació més espectacular del Sismògraf al Teatre Principal val 
12 euros, i els més econòmics, en alguns espectacles el preu és de 3 euros. A més a més a 
això cal afegir-hi descomptes per a estudiants, persones aturades, jubilats, socis del Teatre, 
professionals. I en definitiva, dir-los que aquells que tinguin ganes de seguir el Sismògraf, 
poden fer-ho només amb les actuacions que són gratuïtes, perquè hi ha moltes activitats de 
carrer, moltes activitats que ja no hi ha tan sols entrada, però els que ho vulguin seguir tot de 
dalt a baix, jo el que els recomanaria és que es comprin l’abonament, que val 68€ per als 
onze espectacles que són de pagament, és a dir, que surt una mitjana de 6€ per espectacle. 
Els equipaments culturals que tenim, tenen els límits de capacitat que tenen, per tant 
s’afanyin, comprin l’abonament, i gaudeixin d’aquest Sismògraf, que els ben asseguro que 
no els decebrà. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Estem plenament d’acord que 
són preus molt populars i molt accessibles, i que evidentment, si vols anar gratuïtament els 
espectacles pots veure dansa al carrer, i si no, també pots veure dansa al teatre, en aquests 
equipaments culturals que tenim a la ciutat. 
Només volem fer una reflexió –no tant en els preus, perquè hi estem d’acord– sinó una mica 
més en el concepte de festival. És a dir, ens sembla que el festival Sismògraf és 
evidentment un festival consolidat, és un festival referent de la dansa; no només a nivell 
català, probablement fora de casa, de Catalunya. I en tot  cas, valorem moltíssim la tasca 
que es fa des de Cultura i des del Teatre per organitzar el festival.  
Tot i això, a nosaltres ens sembla que l’alineament cultural de l’equip de govern –que no 
diria Pla de Cultura perquè es va aprovar en el Ple passat, que s’havia de fer un Pla de 
Cultura i s’havia de revisar– passa per reforçar, com heu dit abans, tres festivals importants 
de la ciutat, com són el Sismògraf, el Mot i el Lluèrnia. Llavors la CUP pensem que a més a 
més de reforçar aquests festivals, perquè per exemple el Festival Sismògraf és un festival 
que si bé la Generalitat dóna 150.000 euros, l’Ajuntament n’hi posa 150.000 més, si no ho 
tenim mal entès? 
 
Respon el Sr. Berga que són 125.000 euros. 
 
Continua la Sra. Tresserras. Però vaja és un festival econòmicament potent. També se’ns va 
dir en un organisme autònom, que és un festival per a tots els públics, i a més a més ho 
sabem, és a dir: es fa dansa als instituts, es fa dansa per a majors de 45 anys, es fa dansa 
amb gent gran, es fa dansa per a nens; vull dir que és un festival que arriba a tots els 
públics. I que és lògic que arribi a tots els públics, si més no perquè els preus, amb la 
quantitat de diners que val aquest festival, només faltaria que fos a sobre elitista; ens sembla 
que ja ha de ser per a tots els públics.  
Però el que ens sembla, és que també l’Ajuntament s’hauria de plantejar –l’equip de govern 
actual– i potser el Pla de Cultura ho permetrà –no dic que no, que s’ha de fer una mica entre 
tots– donar pas també a aquests festivals més populars. És a dir, a Olot i a la comarca hi ha 
hagut festivals que han deixat d’existir pel tema econòmic; probablement també hi havia 
altres raons, però un Olot.doc, un Wevoo;  El Mini és un festival que funciona i que aviat el 
tindrem present, i que també existeix perquè hi ha gent darrera que hi està treballant hores i 
que el fa realitzable. Però el que a nosaltres ens sorprèn és aquesta desproporció tan bèstia 
entre el que haurien de ser festivals fets per la gent desinteressadament, que hi deixa –el Sr. 
Berga ens ho pot dir perfectament– dies, i hores i ganes de treballar altruistament i que 
reben unes subvencions quasi misèrrimes, en comparació amb aquests tres grans festivals 
que hi heu posat l’accent.  
I que no els critiquem, al contrari, perquè són, com diu bé el Sr. Berga, d’alta qualitat i a més 
a més posicionen la ciutat més enllà del seu àmbit comarcal. Però ens sembla que valdria la 
pena pensar en veure com trobem un equilibri molt més ajustat entre aquestes grans 
inversions i aquestes grans aportacions econòmiques que s’emporten aquests tres grans 
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festivals, i la resta. I trobar un punt, i trobar un equilibri perquè també les entitats culturals de 
la ciutat no se sentin orfes, no només quan organitzen activitats i quan organitzen festivals, 
sinó també per exemple en temes d’equipaments, d’espais on reunir-se –potser ara estic 
barrejant pomes amb peres– però és veritat que hi ha un dèficit en el que són les entitats 
culturals i en la cultura de base. I que evidentment, no estem dient que aquests festivals 
siguin elitistes, perquè realment la quantitat econòmica que s’hi posa, ha de permetre aquest 
ventall de poder anar-hi de forma gratuïta o de poder pagar l’abonament. Aquesta era una 
mica la nostra reflexió.  
 
Intervé el Sr. Alcalde, recordant que el tema que es tracta és purament de preus públics. 
 
Intervé el Sr. Berga. Parlàvem d’uns preus públics, efectivament. Jo crec Sra. Tresserras, 
que ha barrejat pomes amb peres, tal com deia. Jo crec que demostra força desconeixement 
de la realitat. Ha posat l’exemple del Wevoo i de l’Olot.doc, que en cap cas han plegat per 
motius econòmics, cap dels dos festivals, vull dir que eren mals exemples.  
Li diria que al Mot per exemple, hi destinem 30.000 euros i a Lluèrnia 50.000, però també li 
diré que a la resta d’entitats culturals de la ciutat n’hi destinem 350.000. És a dir, això de 
subvencions paupèrrimes com ha dit, crec que no s’ajusta a la realitat, si vol algun dia li 
ensenyaré els números, però es trobarà amb força entitats culturals que reben 10.000, 
15.000, 20.000 euros de subvenció per tirar endavant els seus festivals. Hi ha una gran 
diversitat d’activitat cultural.  
M’ha fet aquí un triple salt mortal, per dir-me que en cap cas està en contra del Sismògraf, i 
que només faltaria que no fos per a tots els públics. M’ha triat dos mals exemples, i cregui’m 
que l’atenció que es dóna a les entitats culturals en aquesta ciutat està molt per sobre de la 
mitjana de Catalunya. Jo sempre recomano que les coses s’han d’explicar “en comparació 
a”. La veritat–repeteixo– és que els dos exemples que m’ha posat, són dos exemples que ni 
el Wevoo ni l’Olot.doc han plegat per motius econòmics; han plegat perquè són projectes 
unipersonals, o de molt poques persones, i que en un moment determinat, dels projectes la 
gent se’n cansa, tenen ganes de provar altres coses i aquest és el cas que s’ha seguit en 
aquests dos exemples.  
 
Intervé la Sra. Tresserras. Només per al·lusions, no vull pas entrar en una discussió de si 
Wevoo, o Sismògraf, un o altre. És una reflexió molt general, jo conec molt bé Sr. Berga els 
festivals, més que res perquè jo vaig estar cinc anys participant al Wevoo. Per tant no he 
barrejat pomes amb peres en aquest cas. M’he referit a la comparació en un altre punt de la 
meva explicació, que potser no s’ha entès bé. Era una reflexió molt general, conec molt bé la 
realitat cultural de la ciutat d’Olot; si més no la d’Olot, jo d’altres ciutats probablement no me 
les conec tant, però de casa m’ho conec, i per tant era una reflexió molt més genèrica en el 
sentit que ens semblava molt bé; evidentment que hem defensat el Sismògraf, perquè ens 
sembla que el tractament que fan amb aquest festival –en treballar el cos i totes les 
potencialitats– és a dir, és un festival que realment té un retorn; té un retorn claríssim. No és 
un festival només d’exposar i de permetre viure la cultura d’una manera estàtica i estètica, 
sinó que realment és un festival que aporta i que té retorn a la ciutadania. Aquesta és la 
gràcia, és a dir, la capacitat que tinguem que aquestes inversions en cultura, tinguin també 
una inversió en educació, d’una manera directa o indirecta. 
Però em sap greu que digui que no en tinc ni idea de la realitat, quan jo he estat cinc anys 
participant al Wevoo. I no volia pas entrar en temes de personalismes, perquè a més a més 
jo aquí no sóc la Mireia, jo represento la CUP i aquesta reflexió que he fet, l’he fet en nom de 
la CUP. Però més enllà només tenia ganes de defensar aquesta meva petita aportació.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (8 
CiU, 5 ERC, 2 PSC, 3 CUP, 1 OeC) 
 



 

Mod ACTS_DP06 21 

8.1. - DONAR COMPTE DE LA RECTIFICACIÓ DEL PADRÓ MUNICIPAL D'HABITANTS 
A 01 DE GENER DE 2015. 

 
Núm. de referència : X2016003067     
Núm. expedient: ES992016000024 
 
Confeccionat l’expedient de rectificació del Padró municipal d’habitants referent a l’1 de 
gener de 2015, que inclou les altes, baixes i modificacions produïdes durant el període 
comprès entre l’1 de gener de 2014 i l’1 de gener de 2015, de conformitat amb el que 
estableix la Resolució de 17 de novembre de 2005, de la Subsecretaría, per la qual es 
disposa la publicació de la Resolució de l’Insituto Nacional d’Estadística i de la Direcció 
general per a l’Administració Local, per la qual es dicten instruccions tècniques als 
ajuntaments sobre la revisió anual del padró municipal i sobre el procediment d’obtenció de 
la proposta de xifres oficials de població. 
 
Per tot l’anterior, vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la 
Comissió informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord: 
 
DONAR COMPTE de la rectificació del Padró municipal d’habitants, amb referència a l’1 de 
gener de 2015, formada pels resums numèrics generals d’altes, baixes i modificacions 
produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i l’1 de gener de 2015, amb 
les següents dades: 
 
• Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2014: 33.913 habitants 

(aprovat per Reial Decret 1007/2014, de 5 de desembre) 
 

ALTES 1.725 habitants 
Altes per naixement....................................................: 311 habitants 
Altes per canvi de residència......................................: 1.409 habitants 

• Procedents d’un altre municipi.......................: 
• Procedents de l’estranger..............................: 

1.101 habitants 
308 habitants 

Altes per omissió........................................................: 5 habitants 
BAIXES 1.717 habitants 
Baixes per defunció....................................................: 328 habitants 
Baixes per canvi de residència...................................: 1.220 habitants 

• Amb destí a un altre municipi.........................: 
• Amb destí a l’estranger..................................: 

1.033 habitants 
187 habitants 

Baixes per inscripció indeguda...................................: 47 habitants 
Baixes per duplicitat....................................................: 4 habitants 
Baixes per caducitat en la inscripció padronal............: 118 habitants 
MODIFICACIONS........................................................: 4.227 habitants 
Canvis de domicili.......................................................: 2.411 habitants 
Modificacions de dades personals..............................: 1.293 habitants 
Modificacions de dades territorials..............................: 90 habitants 
Renovació inscripció padronal....................................: 320 habitants 
Confirmació de residència...........................................: 113 habitants 

 
• Rectificació del Padró municipal d’habitants a 1 de gener de 2015: 33.944 habitants 

(aprovat per Reial Decret 1079/2015, de 27 de novembre) 
 
El creixement positiu de població produït entre l’1 de gener de 2014 i l’1 de gener de 2015 és 
de +31 habitants. 
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Presenta la proposta la Sra. Fité. Portem la rectificació del Padró municipal de data 1 de 
gener de 2015, que està formada pels resums numèrics generals d’altes, baixes i 
modificacions produïdes durant el període comprès entre l’1 de gener de 2014 i l’1 de gener 
de 2015, de manera que el Padró municipal a data 1 de gener de 2015, és de 33.944 
habitants, xifra que representa un creixement de la població durant aquest període de 31 
habitants. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Tot i que sembli un punt molt tècnic, tinguin en compte que aquesta és 
la dada que fan servir per calcular moltíssimes coses. Per exemple, avui o ahir el diari 
portava que Manresa per 300 habitants havia perdut una ajuda molt important per no ser 
gran ciutat. Per tant, és important que ho anem controlant i ho anem vigilant. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

9.1. - APROVAR EL CODI DE BON GOVERN DE L'AJUNTAMENT D'OLOT 
 
Núm. de referència : X2015027860     
Núm. expedient: SG032015000004 
  
Atesa la voluntat d’establir els principis, criteris i instruments que permetin incrementar el 
nivell d’integritat d’aquesta Corporació, la transparència en la gestió pública, i la millora de 
les relacions i la confiança entre la ciutadania i l’Ajuntament d’Olot. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, la Junta de Portaveus, proposa 
al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR INICIALMENT el Codi de bon govern de l’Ajuntament d’Olot, que figura 
a l’expedient. 
 
Segon.- Publicar el Codi de bon govern a la pàgina web i al Portal de la transparència de 
l’Ajuntament d’Olot. 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. Portem a aprovació inicial, altra vegada –tot i que aquest 
tema ja havia passat per aquest plenari en el Ple del mes de desembre– portem a aprovació 
inicial aquest codi de conducta, codi de Bon govern, que té per objectiu incrementar la 
integritat dels membres de la Corporació, incrementar també la transparència en la gestió 
pública i millorar les relacions i la confiança entre la ciutadania i l’Ajuntament. Aquest codi es 
publicarà a la pàgina web de l’Ajuntament, i també al Portal de la Transparència de 
l’Ajuntament; tot i ciutadà hi tindrà accés en tot moment.  
Ha estat objecte de discussió durant força dies, hem tingut l’oportunitat diversos dijous a la 
tarda, que els diversos grups municipals tenim per costum trobar-nos per consensuar temes; 
aquest ha estat repetit. Jo crec que li hem dedicat el temps suficient. És un codi que afecta a 
tots els regidors i regidores d’aquest Ajuntament, i també als directius públics, és a dir, 
aquells treballadors, aquells càrrecs eventuals i directors públics que tenen una 
responsabilitat més gran que la de senzillament, de l’empleat públic, el treballador públic, 
que es dedica a fer feines més administratives; per tant va més enllà dels propis electes. 
I en resum, perquè no crec que ara toqui que torni a explicar tot el Codi de Bon govern, sí 
que els hi destacaré els apartats principals a què estan dedicats:  
- N’hi ha un dedicat a la conducta que hem de tenir en relació a la ciutadania, és a dir, des 

de la manera de rebre la gent, la manera de tractar-la, la manera de relacionar-nos-hi; tot 
un seguit d’accions que van en aquest apartat. 

- Un de dedicat als compromisos ètics, compromisos que en tot moment jo crec que ja 
demostràvem més enllà del Codi, però en tot cas ara els tenim per escrit i encara ens 
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poden ajudar a fer-ho millor; tot el que té a veure amb incompatibilitats, retribucions, etc. 
- La relació que hem de tenir els càrrecs electes amb els empleats públics, i també les 

relacions que hem de tenir entre nosaltres, càrrecs electes: el respecte, la discrepància 
però sempre mantenint l’educació, mantenint aquell to que s’espera de nosaltres. 

- I finalment també els circuits de seguiment d’aquest codi, que a petició de qualsevol 
membre de la Junta de Portaveus, en tot moment poden provocar que es convoqui una 
Junta de Portaveus extraordinària per poder debatre o senzillament, destacar algun 
moment si creiem que algun dels altres electes ha infringit algun dels apartats en què en 
aquest Codi ens comprometem tots nosaltres avui, aprovant-lo, a complir.  

 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup OeC.  En principi nosaltres pensem que el Codi de 
Bon govern ha de servir per millorar la qualitat democràtica del nostre ajuntament. De fet a 
l’inici, molts companys pensàvem, debatent aquest document, volíem una cosa com bastant 
més àmplia. De totes maneres hem acabat arribant a aquest document de consens, ens 
sembla bé, però per a nosaltres almenys té el punt aquest d’inici. És a dir, és un camí que 
comencem ara, i jo estic segur que més endavant, a part de comprometre els regidors, ha 
de comprometre els treballadors i treballadores també de l’Ajuntament. El dubte que sempre 
ens surt a tots plegats, és si servirà per molt, o serà només un document de tants, amb molt 
bones intencions. 
Jo ara llegiré un petit text reflexionant sobre això, de Joan Subirats, que almenys per a mi, el 
trobo molt encertat i m’hi identifico. Diu el següent: “Com podem anar més enllà de la 
retòrica i de la simple enumeració de principis i propostes estrictament administratius?  Què 
seria avui “bon govern”? A parer meu, una forma de fer “bon govern” seria implicar en l’acció 
de direcció dels afers públics actors molt diversos (de dins i de fora de l’àmbit dels poders i 
les institucions públiques), des d’una lògica de respecte i de reconeixement mutu. “Bon 
govern” seria reconèixer que no només des dels poders públics es poden canviar les coses.  
“Bon govern” implicaria reconèixer que, perquè es facin coses, no serveix només la jerarquia 
i l’autoritat, sinó també la deliberació, la participació social i l’acord social. En definitiva, “bon 
govern” implica modèstia i voluntat d’aprenentatge col·lectiu. I, en la mateixa línia, “bona 
administració” seria aconseguir acostar-se a formes d’actuar més properes i adaptables als 
problemes de la gent, evitant que sigui la gent i les seves problemàtiques les que s’hagin 
d’adaptar a les formes previstes dins d’una lògica estrictament tecnicoadministrativa. “Bon 
govern” no és només un règim estricte d’incompatibilitats i “bona administració”, no és 
només eficiència i compliment del procediment. Rebre senyals del que passa fora, fer 
accessible la informació de què es disposa, retre comptes del que es fa, i acceptar que tots 
plegats hem de ser més modestos i cooperants a l’hora d’emprendre accions adreçades a la 
resolució de problemes col·lectius podria ser una bona manera de començar a passar de la 
retòrica als fets.” 
I l’última cosa que volia comentar, que entenc que estava en les paraules del Sr. Berga, era 
estendre el màxim possible a la ciutadania el coneixement d’aquest document, perquè bona 
part dels compromisos s’adrecen als ciutadans i ciutadanes d’Olot, per tant l’hauran de 
conèixer per veure si l’incomplim o no. Per tant que ens fessin arribar, reals imaginaris o la 
percepció que pugui tenir ells de possibles incompliments, perquè funcioni aquesta comissió, 
on tots puguem participar, i com deia el Sr. Berga, perquè arribi realment si hi ha problemes 
o incompliments per part d’algú de nosaltres.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. El nostre grup, en aquest 
document hem estat els més actius, a les coordinacions de grup al final hem acabat tenint 
aquest document, per tant hi estem totalment d’acord i ens agrada.  El que sí que nosaltres 
vàrem proposar alguna altra proposta: una era crear una comissió de seguiment, que 
aquesta comissió de seguiment fos formada per fins i tot algun veí. Aquesta proposta no es 
va acceptar i es va dir que era com  crear una comissió més, i que potser no calia, i que el 
seguiment el faria la Junta de Portaveus. Se’ns fa estrany, perquè la Junta de Portaveus, 
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tenim un codi dels càrrecs electes, però qui valora i fa el seguiment són els mateixos càrrecs 
electes, i per això queda una mica estrany. Intentarem insistir en que aquesta comissió es 
pugui crear. 
Una altra proposta que vàrem fer, i que això sí que es va dir, que s’intentaria treballar amb 
els treballadors, era fer un Codi ètic amb els treballadors municipals, això se’ns va dir que 
s’hi començaria a treballar.  
I l’altre tema, que és el que ha comentat el Sr. García, era que es fes difusió d’aquest Codi, 
perquè la ciutadania sabés que hi ha aquest Codi, i que el conegués per si hi ha alguna 
queixa o suggeriment, perquè ho pugui controlar. 
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Primer de tot, des d’ERC 
volíem felicitar-nos a tots els que hem participat, potser més activament en les trobades del 
dijous, que n’hem fet unes quantes, pel fet que hàgim arribat a un acord i un consens, per 
entre tots els grups, tenir a Olot un tema que és cabdal avui en dia, que és tot el que té a 
veure amb el bon govern. Un govern responsable, obert, transparent i eficaç, demana un 
paper actiu per part de l’administració, ja que no es tracta només de publicar dades, sinó de 
transmetre informació als ciutadans que els permeti entendre i avaluar la gestió, afavorint 
d’aquesta manera la informació, la participació i la transparència.  
I jo dic això perquè aquest Codi –aquesta retòrica, que ha dit el company Sr. García– jo 
penso que a darrera té una intenció que em sembla que és la que hem de buscar i la que a 
la llarga afavorirà que la gent que no està a la política ens entengui millor, i que nosaltres 
indirectament rebem algun benefici que s’entengui una mica més la nostra feina. Pensem 
també que tot això requerirà un canvi en la forma de treballar i de relacionar-se entre 
aquests dos agents, que són l’administració i el ciutadà. Per això a partir d’ara, un cop tenim 
aquest Codi de bon govern, hem de demostrar que aquesta declaració de principis ens la 
creiem, i per tant que la volem portar a la pràctica. És el moment de passar a citar, el Sr. 
García a Joan Subirats en aquest cas, de la retòrica necessària, aquest marc que ens hem 
posat de joc, als fets. 
Això dependrà molt de les iniciatives que tinguin des de l’equip de govern, però entenem que 
això també és una feina de tots, i per això ja els avancem que posarem sobre la taula des 
del nostre grup municipal una proposta concreta, perquè discutim entre tots, per valorar la 
possibilitat que Olot tingui la figura del Síndic del Ciutadà o del Defensor del Ciutadà, que 
ens ajudi a avançar amb tot el que té a veure amb la transparència i el govern obert. 
 
Intervé l’Alcalde. Agrair-los els comentaris, que jo crec que són tots molt encertats. La 
regidora que porta els temes de recursos humans en la reunió de seguiment del Comitè ja 
se’ls ha fet arribar aquest Codi de bon govern, i sí que tenim ganes d’anar-ho treballant 
conjuntament amb ells.  
Agrair-los a tots també la seva voluntat de col·laboració i les seves paraules. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (8 CiU, 5 ERC, 2 
PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

10.1. - APROVACIÓ INICIAL DE LA MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT ORGÀNIC 
MUNICIPAL 

 
Núm. de referència : X2016003072     
Núm. expedient: SG032016000001 
 
De conformitat amb l’article 85.2 del Reglament d’organització, funcionament i règim jurídic 
de les entitats locals aprovat pel Real Decret 2568/1986 de 28 de novembre, i  
 
De la resolució de 27 de gener de 1987 de la Direcció General de l’Administració Local 



 

Mod ACTS_DP06 25 

sobre posició ordinamental del ROF i la seva aplicabilitat en les entitats que disposin de 
ROM i preveu la prevalença del ROM en alguns articles i concretament respecte el títol III 
del ROF on es troba emmarcat el referit article 85. 
 
Vistos els informes de la Secretària general de l’Ajuntament sobre els símbols al saló de 
sessions de data 27 de gener de 2016 i sobre la legislació aplicable i el procediment a seguir 
de data 10 de febrer de 2016. 
 
Vista la moció aprovada en la sessió plenària del dia 28 de gener del 2016 
 
El President de la Comissió Informativa  proposa al Ple de l’Ajuntament d’Olot, l’adopció 
dels següents acords: 
 
Primer.- APROVAR inicialment la modificació del Reglament Orgànic Municipal de 
l’Ajuntament d’Olot, i en concret el seu article 8è amb el redactat que figura com a annex a la 
proposta. 
 
Segon.- Sotmetre l’expedient a informació pública pel termini de trenta dies mitjançant la 
publicació d’edictes en el Butlletí Oficial de la Província,, en el tauler d’edictes i en el portal 
de la transparència per tal de que es puguin presentar reclamacions o suggeriments que 
seran resoltes pel Ple. En el supòsit de que no se’n presentin es considerarà aprovat 
definitivament 
 
Presenta la proposta l’Alcalde. La llei, després de veure els informes jurídics, i diverses lleis 
de l’Estat fins i tot, ens dóna la responsabilitat, a través del Reglament Orgànic Municipal, de 
definir diverses actuacions i diverses activitats, i la forma d’organització de l’Ajuntament. Hi 
ha ajuntaments que no tenen Reglament Orgànic Municipal, aquest Ajuntament sí que en té 
i marca moltes de les accions i de les actuacions, de la manera de funcionar del nostre 
Ajuntament. 
En aquest cas, portaríem a aprovació, de forma inicial, una modificació del seu article 8è, 
que fa referència a la Sala de plens. A part de definir la Sala de plens i d’explicar les seves 
activitats que s’hi fan; la més important evidentment és la celebració de Plens, però durant el 
dia a dia s’hi fan diverses activitats, definim què és la Sala de plens, quines coses s’hi poden 
fer. I després l’altra cosa que fem és definir els elements que entre tots decidim que són 
imprescindibles, que estiguin a la nostra Sala de plens. Decidim que aquí és un lloc per 
honorar a totes aquelles figures olotines que són olotins il·lustres i que per tant el que 
considerem imprescindible és que hi hagi això, que sigui un lloc on s’honorin els olotins, a 
totes aquelles persones que han contribuït a la ciutat, i que configura aquesta galeria 
d’olotins il·lustres. I deixem al bon criteri de la Junta de Portaveus, la resta d’elements que hi 
poden haver en aquesta sala. Ens sembla que això és una manera de respectar 
absolutament la legalitat, i per tant de fer-ho tot correctament, i a través de la Junta de 
Portaveus, després decidirem quins altres elements hi ha d’haver.  
Tots sabem que això fa referència a la moció que es va presentar i a la posició que vàrem 
tenir tots plegats respecte a determinats elements. Ja hi va haver una votació que crec que 
indica quina serà la direcció que prendran les decisions que prendrà la Junta de Portaveus, 
però jo crec que està bé fer-ho d’aquesta manera legal, i donant temps que qui vulgui ens 
faci aquelles al·legacions que creguin pertinents. 
  
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Jo ho entenc, com ho ha dit ara al 
final, que és per donar més garanties i més cobertura legal a una moció que es va aprovar 
en el Ple del mes passat, presentada per la CUP respecte als símbols que poden o no estar 
aquí, i per tant, en aquest sentit l’entenc i votarem afirmativament. 
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Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres evidentment votarem 
afirmativament. Pensem que la moció del mes passat va ser una moció aprovada a mitges, 
més que res perquè el retrat encara hi és –a mi me’l tapa la columna però em sembla que 
encara hi és– i el del Sr. Mas crec que també el podríem canviar, perquè em sembla que ja 
tenim president nou. Però en tot cas bé, endavant amb el ROM, i no tardem pas ni un minut 
més i podem tirar endavant amb la moció que vàrem aprovar el mes passat.  
 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres trobem molt bé que es 
reguli el Saló de sessions. Ara estava mirant El Punt, se’ns va passar el centenari de 
l’aprovació del Ple del 18 de juny de 1915, sobre que la sala de sessions de l’Ajuntament 
d’Olot, ostenti la denominació de galeria d’olotins; se’ns va passar, una celebració important 
devia ser en aquell moment que estàvem en si fèiem el relleu o no. 
Només un parell de suggeriments: ens sembla perfecte que es prioritizi el fet que sigui la 
sala de la galeria dels olotins il·lustres, un parell de suggeriments, potser ja hi han pensat: 
potser estaria bé que tingués una mena d’indicació, una mena de placa o de retolació, de qui 
és cada olotí il·lustre i qui és l’autor del retrat. I potser també un segon suggeriment, una 
mica de més profunditat: potser seria convenient que ens miréssim una mica els retrats, i 
que potser algun cal que demanem si li cal una restauració, una mica per dignificar-ho tot 
plegat.  
 
Intervé l’Alcalde. Recollim els seus suggeriments, hi estem d’acord.  
Jo crec que cal afegir-hi poques coses. Em refermo en el que ja vàrem dir el dia de la 
discussió de la moció: jo crec que el fet que ens obliguessin també a fer determinades 
actuacions a la façana de l’Ajuntament, que el nostre Ple ja havia decidit que no ho volíem 
fer i que ens hi obliguessin, també acaba comportant determinats posicionaments. Això és 
així. 
I dos, el fet que ho intentem fer legalment, i sense cap mena de violència. Jo crec que això 
també ens ha guiat en el moment de prendre les decisions. 
Del president Puigdemont m’agradaria tenir la fotografia, però és que encara no ens l’han 
enviat. Les hem demanat i espero que no tardin gaire en enviar-les. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (8 CiU, 5 ERC, 2 
PSC, 3 CUP, 1 OeC) 
 
11.1. - CONVENI CARRER SAIOLS / PUJADA DE SANT VALENTÍ.- Proposant aprovar 

conveni i adoptar acord relatiu al pagament d'indemnitzacions. 
 
Núm. de referència : X2016001719     
Núm. expedient: URG42016000001 

 
L’expropiació permet adquirir a l’administració els terrenys afectats pel planejament. La 
vigent Llei d’urbanisme de Catalunya, aprovada mitjançant el  Decret Legislatiu 1/2010, de 3 
d'agost, (DOGC núm. 5686 - 05/08/2010) contempla aquesta possibilitat en el seu article 
109: 
 
1. L'aprovació d'un pla urbanístic, d'un polígon, d'un projecte d'urbanització o d'un projecte 
de delimitació de sòl per al patrimoni públic, d'acord amb l'article 161, implica la declaració 
d'utilitat pública de les obres i la necessitat d'ocupació dels terrenys i els edificis afectats, als 
fins d'expropiació o d'imposició de servituds, o bé d'ocupació temporal dels terrenys. 
L'expropiació ha d'abastar totes les superfícies i les instal·lacions necessàries per garantir el 
ple valor, el rendiment i la funcionalitat dels béns que en són objecte. 
 
I en el seu article 34 apartat vuité estableix: 
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Els terrenys reservats per a sistemes urbanístics públics que no siguin compresos en un 
àmbit d'actuació urbanística sotmès al sistema de reparcel·lació es poden adquirir mitjançant 
l'actuació expropiatòria que correspongui. 
 
Vist que per tal que es puguin reprendre els treballs de la urbanització del polígon d’actuació 
12.01 Hostal del Sol 1, i en concret la instal·lació de les canonades de subministrament 
d’aigua i desaigües necessaris cal l’adquisició i ocupació de la finca descrita a continuació: 
 
“Peça de terreny de 104,47 m2 de superfície aproximada. Situada al barri de l’Hostal del sol, 
en el xamfrà entres el carrer Saiols i el de la Pujada de Sant Valentí. Limita: a Nord,amb el 
carrer Saiols; a Sud, amb, resta de finca de la que s’ha de segregar; a Est, amb el carrer de 
la Pujada de Sant Valentí i a Oest, amb zona verda propietat de l‘Ajuntament d'Olot, 
provinent de les cessions del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 12.01 l’Hostal 
del Sol 1.” 
 
Que s’ha de segregar de la següent: 
 
“Urbana.- Parcel·la de terreny, situada en el terme d’Olot, Paratge Quintà de Baix, de 
superfície 376 m2. limita: Est, en línea de vint-i-set metres, amb un passatge en terrenys de 
la finca matriu; Sud, en una línea de dotze metres, noranta-cinc centímetres, amb parcel·la 
de la mateixa procedència propietat de Luís Monells i Viguet; Oest, en una línea de vint-i-set 
metres, amb Balbina Casaponsa i Pinós i al Nord, en una línea de quinze metres, amb resta 
de la finca matriu d’Esteban Espuña Casamitjana.”  
 
Referència cadastral: La finca d’on prové té com a referència cadastral la número 
6815101DG5761N. 
 
Títol de propietat: Per part de la senyora Fàbrega, escriptura d’herència del dia 27 de 
desembre de 2006, atorgada davant el notari d’Olot senyor Angel Arregui Laborda i per part 
dels senyors Teixidó, escriptura d’herència del dia 6 de novembre de 2008, atorgada davant 
el notari d’Olot senyor Manuel Faus Pujol. 
 
Inscrita al tom 1467, llibre 592, foli 40, finca número 5.558N del Registre de la Propietat on hi 
figura lliure de càrregues i de gravàmens, a excepció de l’usdefruit de la meitat indivisa dels 
senyor Teixidó a favor del seu pare senyor Miquel Teixidó. 
 
Afectació urbanística: Aquesta finca es troba afectada pel Pla d’ordenació urbana 
municipal, aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de 
juny de 2003 i publicat en el Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 
2004, com a parc local-zona verda, i en part com a vial. És necessària la seva adquisició i 
ocupació per finalitzar les obres d’urbanització del polígon d’actuació 12.01 Hostal del Sol 1, 
i que resulten descrites en el projecte d’urbanització corresponent, aprovat definitivament en 
la sessió de la Junta de Govern Local del 14 de maig de 2015. 
 
Havent arribat tant amb la propietat com el titular de l’usdefruit a un mutu acord, facilitant així 
l’ocupació i el pagament del justpreuament, i vist que els afectats com a preu just, per tots 
els conceptes, la següent quantitat total: QUINZE MIL EUROS (15.000€). 
 
L’acord s’ha reflectit en el conveni adjunt, on es fixen les condicions i terminis de pagament 
de l’expressat import. 
 
Atès que existeix consignació pressupostària per a l'expropiació de referència a la partida: 
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16 140 1510 60903 “COMPRA DE PATRIMONI”. 
 
Vist el que disposen els articles 10-21 de la Llei d'expropiació forçosa de 16 de desembre de 
1954 i el 3 del seu Reglament de 26 d'abril de 1957; 94 del Reial decret legislatiu 781/1986, 
de 18 d'abril, pel qual s'aprova el Text refós de les disposicions legals vigents en matèria de 
règim local i article 8.1.d) del Decret legislatiu 2/2003, text refós de  Llei municipal i de règim 
local de Catalunya  
 
Vist el que disposa l'article 24 de la Llei d'Expropiació Forçosa, el regidor delegat de l’Àrea 
de Territori i Medi Ambient, proposa al Ple de la Corporació l'adopció dels següents 
acords: 
 
Primer.- Declarar la necessitat d'ocupació de la finca que es descriu a continuació, afectada 
pel Pla d’ordenació urbana municipal, i pel projecte d’urbanització aprovat definitivament en 
la sessió de la Junta de Govern Local del 14 de maig de 2015, atès que la declaració 
d'utilitat pública és implícita amb l’aprovació definitiva del projecte d’urbanització esmentat.: 
 
“Peça de terreny de 104,47 m2 de superfície aproximada. Situada al barri de l’Hostal del sol, 
en el xamfrà entres el carrer Saiols i el de la Pujada de Sant Valentí. Limita: a Nord,amb el 
carrer Saiols; a Sud, amb, resta de finca de la que s’ha de segregar; a Est, amb el carrer de 
la Pujada de Sant Valentí i a Oest, amb zona verda propietat de l‘Ajuntament d'Olot, 
provinent de les cessions del projecte de reparcel·lació del polígon d’actuació 12.01 l’Hostal 
del Sol 1.” 
 
S’ha de segregar de la següent: 
 
“Urbana.- Parcel·la de terreny, situada en el terme d’Olot, Paratge Quintà de Baix, de 
superfície 376 m2. limita: Est, en línea de vint-i-set metres, amb un passatge en terrenys de 
la finca matriu; Sud, en una línea de dotze metres, noranta-cinc centímetres, amb parcel·la 
de la mateixa procedència propietat de Luís Monells i Viguet; Oest, en una línea de vint-i-set 
metres, amb Balbina Casaponsa i Pinós i al Nord, en una línea de quinze metres, amb resta 
de la finca matriu d’Esteban Espuña Casamitjana.”  
 
Referència cadastral: La finca d’on prové té com a referència cadastral la número 

6815101DG5761N. 
 
Inscrita al tom 1467, llibre 592, foli 40, finca número 5.558N del Registre de la Propietat on hi 
figura lliure de càrregues i de gravàmens.  
 
AFECTACIÓ URBANÍSTICA:  
 
Aquesta finca es troba afectada pel Pla d’ordenació urbana municipal, aprovat definitivament 
per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona el 18 de juny de 2003 i publicat en el Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya el 2 de febrer de 2004, com a parc local-zona verda, i 
en part com a vial. És necessària la seva adquisició i ocupació per finalitzar les obres 
d’urbanització del polígon d’actuació 12.01 Hostal del Sol 1. 
 
Segon.- Resoldre per avinença, aprovant el conveni adjunt, l’expropiació de la peça de 

terreny de 104,47 m2 de superfície aproximada. que s’ha descrit en l’antecedent primer  finca i 
que s’ha de segregar de la registral número 5.558N fixant com a justpreuament l’import de 
QUINZE MIL EUROS (15.000€), incloent-se el premi d’afecció, i els interessos legals i de 
demora corresponents. 
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Tercer.-  Satisfer l’import de QUINZE MIL EUROS (15.000€) en total, cobrant la quantitat de 
CINC MIL EUROS (5.000€) cadascun dels citats a continuació: CARMEN FÀBREGA 
SERRA (DNI 40262465E), JOSEP TEIXIDÓ FÀBREGA (DNI77916278Y) i CARME TEIXIDÓ 
FABREGA (DNI 77916279F), amb càrrec a la partida 16 140 1510 60903 “COMPRA DE 
PATRIMONI”. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC

1 
CC
2 

CC
3 

CC
4 

CC
5 

CC
6 

200240  Despeses 16140  1510 60903 15000 COMPRA DE PATRIMONI 140 099 999 099 999 999 

 
Quart.- Donar per definitivament acabat l'expedient expropiatori a que s'ha fet referència, 
procedint a l'ocupació de les finques esmentades. 
 
Cinquè.- Facultar l'alcaldia perquè subscrigui tots els documents que siguin necessaris per a 
la formalització dels precedents acords. 
 
Sisè.- El conveni urbanístic adjunt, en tant que implica desenvolupament del projecte 
d’urbanització al qual complementa, serà aprovat inicialment, exposat al públic i cas de no 
produir-se reclamacions, s’entendrà aprovat definitivament, supeditant-se l’executivitat dels 
anteriors acords, a la del conveni urbanístic. 
 
Presenta la proposta el Sr. Gelis en nom de l’equip de govern. Es tracta que portem a 
aprovació un conveni d’expropiació d’uns terrenys que estan afectats pel planejament 
general. Aquests terrenys estan situats a la zona de l’Hostal del Sol i per allà necessitem 
passar-hi unes canonades i uns desaigües que han de passar per aquesta zona, són uns 
terrenys de 104,47 m2 i es va negociar amb els propietaris d’aquests terrenys, es va arribar 
un acord per poder-ho fer d’una forma ràpida mitjançant aquesta expropiació, per un valor 
total de 15.000 euros.  
El que demanem es aprovar aquest conveni, facultar l’Alcalde perquè pugui signar tots els 
documents necessaris i portar a l’exposició pública, i un cop passat el període d’exposició 
pública, sí no hi ha cap al·legació considerar ja en ferm aquest conveni, deixar-lo aprovat 
definitivament.  
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (8 CiU, 5 ERC, 2 
PSC, 3 CUP, 1 OeC). 

 
12.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER COL·LABORAR EN LA CREACIÓ DE 

LA XARXA DE MUNICIPIS PER A L'ECONOMIA SOCIAL I SOLIDÀRIA 
 
Núm. de referència : X2015027851     
Núm. expedient: SG022015000014 
 
1. Atès que en aquesta època de crisi i de transició, en què les polítiques públiques de 
promoció econòmica i d’ocupació aplicades fins ara es revelen insuficients, és l’hora 
d’explorar un nou model de desenvolupament territorial que mobilitzi millor els recursos 
endògens i prioritzi les dimensions socials, ambientals i humanes de l’economia a fi de 
resoldre més eficaçment les necessitats de la ciutadania. 
 
2. Atès que el fet que les iniciatives de l’anomenada economia social i solidària neixin per 
l’empenta dels mateixos veïns i veïnes, no prioritzin el lucre sinó la satisfacció de necessitats 
i la utilitat social, s’organitzin de manera democràtica i actuïn amb compromís social i 
ambiental les fa especialment indicades per ser un bon aliat per impulsar des dels 
ajuntaments i altres ens locals aquest nou model de desenvolupament territorial. 
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3. Atès que en aquests darrers anys, aquesta nova manera de fer economia i de fer 
empresa ha crescut quantitativament, s’ha diversificat i mostra un gran dinamisme. A 
Catalunya tenim milers d’iniciatives de tota mena: cooperatives agràries i industrials, però 
també moltes d’altres que donen serveis a les persones i les empreses, cooperatives que 
agrupen comerciants i altres professionals, grups de consum agroecològic, projectes 
d’economia col·laborativa, entitats de comerç just i de turisme responsable, associacions i 
fundacions que treballen en el camp social, finances ètiques, empreses d’inserció,  horts  
comunitaris, bancs de terres, grups de criança compartida, bancs de temps, etc. 
 
4. Atès que molts projectes de l’economia social i solidària neixen per resoldre necessitats 
d’una col·lectivitat concreta; les persones que els impulsen acostumen a viure en el mateix 
territori on fan l’activitat, com també els seus proveïdors i col·laboradors; sovint donen suport 
a activitats socials i culturals de l’entorn, i els beneficis econòmics que en resulten tendeixen 
a circular dins el territori. De fet, podem considerar que aquestes iniciatives ja són agents de 
desenvolupament local; perquè creen llocs de treball a la localitat i els mantenen, perquè 
faciliten serveis locals a productors, consumidors i treballadors, i perquè tot això ho fan, a 
més, promovent l’acció ciutadana i reforçant els vincles comunitaris. 
 
5. Atès que hi ha un seguit d'Ajuntaments catalans que, seguint totes aquestes 
consideracions, han manifestat la voluntat de contribuir al creixement de l’economia social i 
solidària als seus municipis i de fer-ho des del diàleg permanent  amb  els  seus  actors  i  
des  de  la  creació  d’espais  comuns  que permetin compartir línies de treball, bones 
pràctiques, reflexions, activitats i recursos. 
 
6. Atès que a finals del passat mes d’octubre a Badalona es va iniciar la Xarxa de Municipis 
per l'Economia Social i Solidària amb l’objectiu d’aprofundir en aquesta col·laboració i 
coordinació. 
 
És per tot això, que proposem al Ple municipal de l'Ajuntament d’Olot l’adopció dels 
següents acords:  
 
PRIMER. Col·laborar en la creació de la Xarxa de Municipis per l'Economia Social i 
Solidària. 
 
SEGON. Proporcionar un fonament jurídic per formalitzar i assegurar la col·laboració entre 
l'Ajuntament d’Olot i l'economia social i solidària, la qual cosa implica garantir a llarg termini i 
de forma estable recursos suficients al sector, així com buscar mecanismes de formació 
continuada en aquest àmbit pels i les tècniques de promoció econòmica. 
 
TERCER. Posicionar l'economia social i solidària com un dels principals motors en el 
desenvolupament local. 
 
QUART. Potenciar les relacions amb les entitats de l'economia social i solidària mitjançant 
convenis, sistematitzant clàusules socials i mediambientals en la contractació pública. 
 
CINQUÈ. Destinar un percentatge dels plans d'ocupació a desenvolupar tasques a 
l'economia social i solidària. 
 
Presenta la moció la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. No llegiré tota 
la moció, llegiré només alguns punts.  
Tot seguit llegeix els punts 1, 3 i 4 de la moció, i els acords que es proposen adoptar. 
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Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Votarem evidentment a favor 
d’aquesta moció, tot i que en el món de l’economia social, les cooperatives no són la única 
expressió però potser sí la més important. Recordar la importància que també tenen les 
cooperatives numèricament parlant i econòmicament parlant, per exemple a Catalunya les 
últimes dades –almenys a les que he pogut accedir–, al tercer trimestre de l’any passat hi 
havia gairebé 4.200 cooperatives i prop de 40.000 treballadors; ho dic per adonar-nos de la 
dimensió i de la importància que té aquest tipus d’economia.  
Un altre aspecte que cal valorar molt positivament i sobretot en les èpoques que encara 
estem vivint de crisi econòmica, és que el comportament de les cooperatives en una situació 
d’aquest tipus ha aguantat molt més bé que les empreses privades: abans de tancar o 
acomiadar gent busquen i cerquen altres tipus de solucions i moltes vegades les saben 
trobar, per tal de viure i aguantar aquesta situació. Un altre aspecte que ens sembla 
important també d’aquest tipus d’economies, és que esta basat en una sèrie de principis que 
s’adiu molt en coses que parlem: quan hem parlat amb el codi de bona conducta per 
exemple. I altres aspectes: la persona i l’objectiu social en aquest cas prevalen sobre el 
capital; hi ha un govern democràtic; hi ha una combinació dels interessos dels membres i 
usuaris i de l’interés general; tenen un fort ancoratge territorial aquest tipus d’empreses que 
no passa amb altres; defensa la posada en pràctica dels principis de solidaritat i 
responsabilitat i assigna part essencial dels seus excedents a favor d’objectius de 
desenvolupament sostenible, d’interès pels membres de la societat en el seu conjunt.  
Jo penso que tot plegat ho fa molt interessant, de fet nosaltres en una de les propostes que 
fèiem quan es debatien els pressupostos, precisament era incrementar els recursos 
econòmics dedicats a promoure i desenvolupar l’economia social. Per tant evidentment els 
hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Juncà, en nom del grup municipal ERC. Nosaltres ens abstindrem en aquesta 
moció. La música de fons ens agrada molt, compartim els objectius i les paraules de retòrica 
que es fa servir; ens sembla que gairebé ningú hi pot estar en contra d’una economia social i 
sostenible, i el relat en genèric ens sembla molt adequat: nosaltres som defensors d’un país 
just, pròsper, equilibrat, i que per tant tingui unes empreses compromeses amb els valor de 
la sostenibilitat, el medi ambient, el respecte als drets laborals dels treballadors, i en aquest 
sentit el fons el compartim plenament.  
Una altra cosa és la forma i potser la concreció de la moció o sobretot de realment què vol 
dir que un ajuntament es comprometi amb aquesta xarxa, a més en un punt en què encara 
aquesta xarxa està per crear. Entenc que la vostra resposta serà justament per això: 
participeu-hi. Però bé, del redactat dels punts segon i quart en surten molts de dubtes: què 
vol dir exactament, quin tipus de convenis, i quin tipus de recursos hi ha de destinar 
l’Ajuntament perquè siguin suficients.  
No sé, em sembla que hi ha molts interrogants que estaria bé potser tractar amb més detall, 
i potser en el detall de la ciutat, concretament aquí: què entenem a Olot que és l’economia 
sostenible, quin tipus d’empreses entraríem a etiquetar dins d’aquest sector. Perquè entenc 
que això seria un debat molt enriquidor perquè la teoria està molt bé –però repeteixo– a 
nivell d’Olot a mi em seria difícil determinar qui són els que fan economia social i sostenible i 
quins no, per tant, a l’hora d’ajudar-los o no ajudar-los, crec que hi hauria debat. com a 
mínim.  
I per tant això, davant que compartim plenament el fons i l’objectiu d’avançar cap a un teixit 
empresarial més compromès, més sostenible i més equilibrat, com que ens genera molts 
dubtes, incerteses la concreció de la xarxa i exactament el mecanisme pel qual l’Ajuntament 
d’Olot hauria de col·laborar-hi, preferim abstenir-nos. 
 
Intervé el Sr. Vayreda, en nom de l’equip de govern. Nosaltres compartim els dubtes que 
plantejava el company Sr. Juncà i com que a més som els responsables d’aplicar aquesta 
moció, nosaltres no hi donarem suport. Votarem en contra una mica a contracor, perquè 
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compartim evidentment –després ho explicaré– molts dels objectius, i estem impulsant molts 
projectes. Tampoc volem anar assumint compromisos que no sabem si els podrem complir i 
segurament d’aquí a uns mesos o d’aquí a un any, vostès seran els primers de recordar-nos 
que no hem complert el compromís.  
En concret per exemple, el punt dos: garantir a llarg termini recursos estables al sector, ens 
sembla difícil de complir, o el tema de destinar un percentatge de plans d’ocupació en temes 
d’economia social, també ens sembla complicat. Són dubtes no només d’aquest regidor, de 
l’equip de govern, sinó  també dels  mateixos tècnics de l’àrea  de promoció que avui 
parlant-ne, plantegen molts dubtes. Tot i això, nosaltres evidentment recolzem tots aquests 
projectes.  
- De fet aquest Ajuntament des de fa molts anys col·labora per exemple amb empreses 

d’economia social o d’inserció, amb la Fundació la Fageda, amb Can, amb la 
Cooperativa Vall d’en Bas, per tant fa molts anys que s’està treballant des de 
l’Ajuntament.  

- Treballem des de fa molts anys, i especialment aquest darrer mandat, amb el que  diu la 
moció, desenvolupadors o agents de desenvolupament local: el tema dels productors és 
un tema que en els darrers anys hi hem donat molta importància amb l’operació del 
mercat; el projecte de visita a granges; hem incrementat els productors al mercat del 
dilluns; per tant és una línia que compartim moltíssim.  

- Parlen de turisme responsable: varem aprovar fa un mes la Carta Europea de Turisme 
Sostenible, renovada per tercera vegada a aquesta ciutat. Parlen de compromís social i 
ambiental: deuen conèixer que dins d’ADRINOC on participem també l’ajuntament, 
s’està gestionant els projectes Leader amb els codis de gestió sostenible per a les 
empreses, i per tant des de fa molts anys, com a mínim des del 2007 s’està treballant 
amb empreses perquè incorporin aquests codis de bones pràctiques i socialment 
responsables.  

- Ens parla d’altres temes ètics, de valors, de banc del temps que són iniciatives que 
existeixen i a més a més un dels cinc projectes estratègics del proper mandat: un 
concretament es el d’innovació social, emprenedoria social, avui mateix hem tingut un 
taller aquest matí amb els actors de la ciutat parlant d’aquesta qüestió. 

Per tant, ens sembla que estem impulsant moltes coses. Tot i això, tot i aquest vot en contra, 
nosaltres ens agradaria més que quan tinguin vostès un projecte en concret, una proposta 
concreta, vinguin, ens ho expliquin, en parlem, busquem els recursos. Per tant ens agradaria 
més potser, treballar aquesta fórmula que no anar aprovant mocions que tenim dubtes a 
l’hora d’aplicar-les i que podrien generar una frustració, especialment a vostès que són els 
que la presenten. Per tant en aquest cas votaríem que no. 
 
Intervé la Sra. Descals. Aquesta moció ha costat perquè era el ple passat o l’altre que va 
quedar sobre la taula perquè varem intentar canviar algun punt perquè veiem que es difícil, 
suposo que cada qual sabrà; quedem una mica decebuts. Jo, ERC no pensava que 
s’abstindria però això ja cadascú.  
Només dir que es tracta d’una xarxa que en formen part altres ajuntaments: Terrassa, 
Sabadell i Mataró, Manresa, Santa Coloma de Gramenet, Badalona, Barcelona, Sant Cugat 
del Vallès. Té com a objectiu fer créixer l’economia social i solidaria dels municipis, crear 
espais comuns per compartir línies de treballs, bones pràctiques, reflexions, activitats i 
recursos.  
Creiem que l’Ajuntament d’Olot hauria d’impulsar aquesta nova manera de fer economia que 
prioritza la utilitat social i la satisfacció de les necessitats organitzada de manera 
democràtica i amb compromís social. També pensàvem que potser al veure que hi havia un 
punt d’emprenedoria social dins dels objectius estratègics de l’àrea del Sr. Vayreda, també 
pensàvem que potser aquí, però veiem que no.  
Seguirem intentant que es pugui veure d’una altra manera i seguirem insistint. 
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Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 4 vots a favor (3 CUP, 1 
OeC), 10 vots en contra (8 CiU, 2 PSC), i 5 abstencions (ERC). 
 

13.1. - MOCIÓ DELS GRUPS MUNICIPALS OeC, ERC, CUP, PER A REVISAR EL PLA 
DE GESTIÓ DEL DISTRICTE DE CONCA FLUVIAL DE CATALUNYA 2016-2021 

(PGDCFC) 
 
Núm. de referència : X2016003366     
Núm. expedient: SG022016000006 
 
El Govern de la Generalitat està finalitzant la tramitació per aprovar el nou Pla de Gestió del 
Districte de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC), el termini d'informació 
pública del qual va finalitzar coincidint amb les eleccions al Parlament de Catalunya de 27 de 
setembre de 2015. Aquest pla és l'eina que determina les accions i mesures necessàries per 
desenvolupar els objectius de la planificació hidrològica per a les Conques hidrogràfiques 
Internes de Catalunya i per a les aigües subterrànies i costaneres associades. El Pla té com 
a objectius: assolir el bon estat ecològic de les masses d’aigua de totes les conques tal com 
fixa la Directiva Marc de l’Aigua tot garantint el seu subministrament. 
 
A l’apartat de balanç de recursos hídrics del Pla de Gestió, i per tal de garantir l'estimació de 
recursos per les diverses conques internes s’afirma que el sistema Ter-Llobregat (el que 
abasteix a la Regió metropolitana de Barcelona però que també inclou els abastaments a les 
comarques gironines) és deficitari, ja a l’any 2015. En conseqüència, es diu que el sistema 
Ter-Llobregat precisa d’una font complementària d'aportació externa d’aigua. El document 
continua afirmant d'aquí 5 anys caldria aportar 126 Hm3 d’aigua externa cada any (és a dir, 
no generada en les pròpies conques del Ter i del Llobregat), i que cap al 2045, d'aquí 29 
anys, caldria incrementar aquestes "aportacions externes" fins a 189 Hm3 a l’any. 
 
El més sorprenent és que per a satisfer aquestes previsions extraordinàries de demanda de 
major increment de recursos hídrics pel sistema Ter-Llobregat, el PGDCFC proposa 
"traslladar" al Plan Hidrológico Nacional la solució de l'origen de l'aportació complementària i 
el seu finançament. És a dir, demanar que l'augment del recurs vingui de les conques 
externes al districte fluvial de Catalunya, i l'única conca fluvial propera, capaç de 
subministrar aquest cabal, és la del Ebre o el Roine (un transvasament que reiteradament ha 
estat proposat pel govern de CIU).  
 
A això s'ha d'afegir unes dades preocupants: des del 2011 fins el 2015, i en especial 
coincidint amb la privatització  de la gestió d’Aigües Ter-Llobregat, s’ha alterat l’ordre de 
prioritats de les fonts d’aportació de recursos pels consums no agrícoles al sistema Ter-
Llobregat, és a dir principalment cap a Barcelona i el seu entorn metropolità, incomplint les 
previsions del Pla de Gestió de les conques internes de Catalunya 2010-2015. Així, les 
dessaladores (plantes ITAM) del Prat de Llobregat -amb capacitat per aportar 60 Hm3 a 
l'any- i la de Tordera -amb capacitat d’aportar altres 20 Hm3 a l'any- només han aportat entre 
13 i 23 Hm3 a l'any, mentre que del Ter s’han extret cabals d’entre 153 i 206 Hm3 cada any i 
del Llobregat d’entre 155 i 195 Hm3. Alhora s’ha descuidat totalment, fins i tot abandonat, la 
política de recuperació i reutilització de l’aigua procedent del sistema de depuració terciària 
(d’alta qualitat) de la planta del Prat, i en canvi s’han continuat mantenint les extraccions 
d’aigua dels pous de Cornellà, del Besòs i de la Tordera, entre 37 i 39 Hm3 cada any, quan 
és sabut que els aqüífers de la conca del Llobregat estan sobreexplotats i han patit episodis 
de contaminació. A les mesures antitransvassistes cal afegir una nova planta a Cubelles, 
que podria aportar fins a 60 Hm3 més a l’any, unida a la recuperació de cabals procedents 
de sistemes terciaris de depuració, i a la continuació en les polítiques d’estalvi i l’eficiència 
en la distribució i consum d’aigua, tant per usos domèstics com agrícoles i industrials. 
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Aquestes dades han dut com a conseqüència l'incompliment sistemàtic del "Compromís del 
Ter", reclamat pels ajuntaments i entitats civils de les comarques gironines, i aprovat pel 
govern d’esquerres de la Generalitat que es comprometia a garantir un cabal de 
manteniment ordinari de 4,8 m3/s desembassats al Pasteral. Aquest compromís suposava 
reduir el transvasament d’aigua del Ter a la regió metropolitana de Barcelona fins als 115 
Hm3/ l’any 2015, quan en realitat, com hem vist, encara s’estan transvasant d’entre 163 a 
200 Hm3/any. 
En definitiva, si es complissin els plans de gestió, de recuperació, estalvi i eficiència en l'ús 
de l’aigua així com els plans d’inversió que va deixar dissenyats i aprovats pel govern 
d’esquerres en el període 2004-2010, ara no caldria fer emergir el fantasma del 
transvasament i incloure les previsions de recursos extres més enllà de les conques internes 
mitjançant transvasaments d’aigua del Ebre o del Roine. 
 
Per altra banda, des de la dimensió de la governança de l'aigua cal dir que la participació 
ciutadana, la transparència i la rendició de comptes en la gestió de l'aigua són claus no 
només per a garantir-ne una gestió més sostenible i propera a les sensibilitats del territori, 
sinó també per a la construcció d’una societat més democràtica i amb una ciutadania 
apoderada que exerceix els seus drets i deures, partint de la visió de l’aigua com a bé comú. 
 
Així doncs, davant la incertesa i l’amenaça que suposa la revisió Pla de Gestió del Districte 
de Conca Fluvial de Catalunya 2016-2021 (PGDCFC), respecte el propi riu Ebre i el sistema 
Ter-Llobregat els Grups abans esmentats de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple l’adopció 
dels següents: 
 
A C O R D S: 
 

1. Instar el Govern de la Generalitat a reobrir i revisar el Pla de Gestió de Districte de 
conca fluvial de Catalunya 2016-2021 i garantir l'abastament de totes les poblacions 
prioritzant l'ús eficient, l'estalvi i els recursos hídrics de cada conca. Per tant, a no 
executar cap nou transvasament i a implementar un calendari de retorn pel cabal del 
Ter, donant compliment al Pacte del Ter i preveient la substitució progressiva dels 
cabals transvasats gràcies a les aportacions dels nous recursos disponibles en el marc 
del Pla estratègic de disponibilitat dels recursos hídrics en l’àmbit ATLL 

 
2. Instar el govern de la Generalitat a recuperar i actualitzar el Pla estratègic de 

disponibilitat dels recursos hídrics en l’àmbit ATLL, aprovat l’any 2010, que preveu la 
utilització adequada de les diverses fonts de subministrament i la millor gestió dels 
aqüífers i de les masses d’aigua tal com demana la moció sobre la gestió de l'aigua 
aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d'abril de 2015. 

 
3. Promoure la redacció de plans de recursos hídrics alternatius que promoguin fonts de 

subministrament diferents, contemplant la utilització de l’aigua de la pluja, entre d’altres. 
 
4. Implementar polítiques transversals d’adaptació als impactes del canvi climàtic que 

apunten a una major sequera i una concentració dels episodis de pluja i la seva 
afectació tant al previsible augment de la demanda com a la millora de les capacitats del 
sanejament i el drenatge urbà i la capacitat d’emmagatzematge d’aigua de pluja. 

 
5. Demanar al Govern de la Generalitat l’impuls del procés per a convertir l’Agència 

Catalana de l’Aigua en l’òrgan regulador del control públic del cicle integral de l’aigua a 
totes les conques fluvials de Catalunya. 
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6. Instar el Govern de la Generalitat a presentar un pla d’acompanyament i recursos per a 
la municipalització de l’aigua (PARMA) que inclogui, entre altres mesures, la creació, 
dins l’Agència Catalana de l’Aigua, d’un equip d’assessorament jurídic, a disposició dels 
municipis que vulguin iniciar la remunicipalització dels serveis d’aigua per a garantir-ne 
la correcció, la fiabilitat i el bon desenvolupament normatiu. 

 
7. Instar el Govern de la Generalitat a l’actualització el Pla d’usos d’aigua de Catalunya, de 

manera que inclogui mesures de bona gestió, estalvi i eficiència en els diferents sectors 
–agrícola, ramader, industrial, de serveis, lúdic i domiciliari–, per a garantir la 
preservació quantitativa i qualitativa de les masses d’aigua i dels cabals ecològics dels 
rius. 

 
8. Endegar el procés per al Pacte nacional de l’aigua amb una posada en comú entre el 

conjunt de la societat i les administracions relativa a les polítiques de gestió del cicle 
integral de l’aigua i les conques fluvials de Catalunya, tal com demana la moció sobre la 
gestió de l'aigua aprovada al Parlament de Catalunya de 30 d'abril de 2015. 

 
9. Promoure noves formes de control social i de democràcia participativa en la gestió del 

cicle de l’aigua, en què l’ens públic gestor rendeixi comptes de les seves activitats i 
s’asseguri l’accés de tots els ciutadans a la informació, amb l’establiment d’indicadors 
de gestió accessibles, donant publicitat als acords i resolucions de l’ens gestor i les 
condicions de prestació del servei, facilitant les consultes públiques, la informació i la 
presentació de reclamacions, o constituint elements de participació com el consell 
social, entre altres actuacions. Així mateix, promoure que els ens locals estableixin 
mecanismes semblants en coordinació amb l’Agència Catalana de l’Aigua. 

 
10.  Comunicar els presents acords al president de la Generalitat de Catalunya a la 

Conselleria de Territori i Sostenibilitat, a la conselleria d’Agricultura de la Generalitat de 
Catalunya, als grups polítics del Parlament de Catalunya, a la Plataforma en Defensa de 
l’Ebre i a la Plataforma Aigua és Vida. 

 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. No llegiré tot el text, faré 
un breu resum perquè hi ha massa lletra. De totes maneres em permetré una llicència i és 
que avui el Parlament ha aprovat una moció en que rebutja el Pla Hidrològic de la Conca de 
l’Ebre que varem aprovar el mes passat, és una moció presentada per Catalunya Sí Que Es 
Pot amb el suport de tots els grups, excepte PP i Ciutadans per tant, alegrar-nos de 
l’aprovació que ha passat al Parlament. 
La moció per la revisió del Pla de gestió del districte de la conca fluvial de Catalunya la 
presentem en un moment que el govern de Catalunya està tramitant aquest nou pla de 
gestió. En el pla s’afirma que el sistema Ter-Llobregat es deficitari ja a l’any 2015, i aquest 
dèficit s’incrementarà al llarg dels propers anys fins a arribar a 189 Hm3 d’aquí a 29 anys. Dir 
que el Ter-Llobregat abasteix la regió metropolitana de Barcelona però també abasta part de 
les comarques gironines. Quina solució donen per aquest dèficit de l’aigua en el Pla? Doncs 
alguna cosa tan senzilla com traslladar al Pla Hidrològic Nacional d’Espanya aquesta 
aportació complementaria d’aigua que necessitem així com també el seu finançament. Les 
úniques conques fluvials properes que tenim, són la de l’Ebre o la del Roine, que és el 
transvasament reiteradament proposat al seu moment pel govern de Convergència. En els 
darrers anys el govern anterior, ha incomplert les previsions del pla que ja existia del període 
2010-2015. Hi ha hagut una infrautilització en l’aportació de les dessaladores del Prat i de 
Tordera molt per sota de la seva capacitat, s’ha descuidat el tema de recuperació, 
reutilització i estalvi d’aigua, així com una major eficiència en la distribució i consum tant en 
els usos domèstics, agrícoles o industrials. S’ha incomplert sistemàticament el compromís 
del Ter, que ha estat reclamant per ajuntaments i entitats civils de les comarques gironines. 
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Si s’haguessin complert aquestes previsions del període 2010-2015 així com els plans 
d’inversió ja dissenyats i aprovats pels governs d’esquerres, ara no caldria fer emergir de 
nou el fantasma dels transvasament.  
Per tant els grups d’OeC, la CUP i ERC proposem al Ple l’adopció dels següent acords. 
A continuació el Sr. García llegeix els acords que es proposen a la moció. 
 
Intervé el Sr. Guix en nom de l’equip de govern. En tot cas, nosaltres com a membres de 
l’equip de govern votarem a favor d’aquesta moció, en tant que totes les mesures que siguin 
per gestionar millor l’aigua penso que són positives. A més a més una moció que potser a 
diferència de l’anterior, no ens compromet a res com a Ajuntament, sinó que bàsicament es 
filosofia i la majoria d’acords que estan aquí descrits són per instar o promoure accions per 
tant, ens sumem al vot favorable.  
Sí que m’agradaria puntualitzar algunes coses: com a territori, penso que hem d’incidir, que 
hem d’anar reivindicant aquest retorn del cabdal del Ter cap a les comarques de Girona. Cal 
dir doncs que en aquests moments l’aigua del Ter es transvasen 8 m3 per segon cap a l’Àrea 
metropolitana de Barcelona per abastar aquests 4,5 milions d’habitants que hi ha en aquest 
territori i 1 m3 per segon per anar a Girona i al Consorci de la Costa Brava, aquests municipis 
de la Costa Brava que estan entorn de les Gavarres. Per tant queden 3 m3 que són els 
obligatoris que han de passar com a cabal ecològic per Girona, entre el que passa pel Ter i 
per l’Onyar i 3 m3 que desemboquen a l’Estartit, a Torroella de Montgrí. Per tant sí que a 
vegades és aquella metàfora que diu que el Ter neix a Ulldeter-Setcases i desemboca a 
Barcelona, com podem veure és bastant real. En tot cas, aquí el problema és que quan 
venen decrets de sequera, el decret de sequera deixa molt clar que el primer que s’ha 
d’abastar és l’aigua de boca, després l’aigua per ramaderia, l’aigua per l’agricultura, l’aigua 
per indústria. El que passa és que amb aquesta xarxa que tenim de captació d’aigües que 
van cap a l’àrea de Barcelona, no hi ha doble xarxa per diferenciar l’aigua de boca de l’aigua 
d’indústria, per tant, quan hi ha decret de sequera la indústria de Barcelona, les activitats 
industrials de Barcelona, de l’àrea metropolitana, passen a davant de l’agricultura i la 
ramaderia de les comarques de Girona. En tot cas aquí és un handicap que tenim i per això 
penso que es important reivindicar aquest retorn de part del cabal de l’aigua del Ter.  
Vostè en la moció sí que s’ha citat el tema de les dessalinitzadores però aquestes són poc 
sostenibles; és a dir, és un recurs que és molt car, poc sostenible perquè gasten molta 
energia. Per tant aquí s’hauria de pensar potser en el debat aquest de l’aigua amb un altre 
element que aquí no s’acaba de plantejar i penso que és interessant, que és l’aprofitament 
en part de l’aigua del Segre cap a l’àrea metropolitana de Barcelona, per intentar reduir el 
aquest transvasament del Ter. Per què dic això? Perquè en la posada en funcionament del 
canal Segarra-Garrigues, amb el pantà de Rialb, hi ha part d’aquesta infraestructura que ja 
està en funcionament, ja que l’aigua pràcticament la tenim del Segre, pràcticament la tenim 
a 40 quilòmetres d’Igualada, que a Igualada ja arriba la xarxa del Ter-Llobregat. Per tant 
potser seria interessant també plantejar o pensar en aquesta possibilitat d’incorporar aigua 
del Segre cap a la regió metropolitana de Barcelona per poder anar disminuint el cabal del 
Ter. Per tant nosaltres votarem a favor de totes les mesures que siguin per millorar la gestió 
de l’aigua, em semblen molt positives.  
 
Intervé el Sr. García. És només un comentari a una observació del Sr. Guix, el tema de les 
dessalinitzadores, sí que és cert que té un problema ecològic per dir-ho així, però menor 
respecte al problema que tenim a l’actualitat. Al nostre entendre el problema de la baixa 
utilització de les dessalinitzadores es deu mes aviat a dos motius: un, que l’empresa Agbar 
guanya molts més diners amb el sistema actual que no injectant a la xarxa l’aigua de les 
dessalanitzadores, perquè ha de fer tot el tractament i acaba cobrant bastants més diners 
per això que per la resta, i també que a vegades pot semblar una mica l’excusa política per 
justificar el transvasament del Roine per exemple, alguna vegada s’ha utilitzat, però de totes 
maneres coincideixo bastant amb el que vostè ha expressat. 
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Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Quan des d’OeC se’ns va 
proposar presentar aquesta moció no vàrem dubtar ni un segon de presentar-la 
conjuntament amb ERC. Ho fem perquè creiem que és una moció de molts mínims, o de 
mínims que recull una demanda que no caldria ni tant sols fer arribar a altres institucions 
perquè defensin el territori i el medi ambient. O sigui, pensem que recull quelcom de sentit 
comú.  
Ara bé, si ens permeten creiem que tot i donar suport a aquesta moció, presentar-la 
conjuntament, hem de ser una mica més ambiciosos i estaria bé plantejar-nos anar una mica 
més enllà. És a dir la moció parla de com la demanda d’aigua de l’àrea metropolitana de 
Barcelona té un impacte negatiu pel conjunt del país. No serem nosaltres qui  ho neguem.  
És més, cal fer una important tasca de divulgació i formació en relació a la petjada ecològica 
que provoca el nostre estil de vida. Però també ens hagués agradat que a la moció se’n 
parlés del canal Segarra – Garrigues,  de l’ús de l’aigua en determinats conreus monocultius 
en un país, que com poden comprovar estem avançant cap un règim de pluges més propi 
d’una zona en greu perill de desertificació. Ens agradaria poder parlar de l’ús de l’aigua en 
determinades industries, de la contaminació dels aqüífers per culpa d’un model ramader 
exhaurit i també, ens hagués agradat parlar de quins son els cabals ecològics mínims a 
garantir en les conques fluvials internes. En el nou pla al que fem esment, es comenta que 
rius com la Muga deixaran de tenir un cabal mínim, fet que d’aprovar-se es convertirà en els 
mesos d’estiu en un clavegueram o en una claveguera a cel obert, ja que en el seu tram final 
només hi hauran abocaments provinents de Figueres, Vilanova de la Muga i Castelló 
d’Empúries, tal i com ja denuncien algunes entitats com l’IAEDEN-Salvem l’Empordà. Per 
cert, aquesta entitat ens avisa que també si convertim els nostres rius en clavegueres a cel 
obert això provocarà que les platges on moltes olotines i olotins ens anem a banyar passin a 
ser simples abocadors. Per tant, és molt terrorífic. 
A la moció es demana que es recuperi la feina feta pel govern del tripartit sobre la gestió, la 
recuperació, estalvi i eficiència en l’ús de l’aigua. Hi estem d’acord, i fins i tot creiem que cal 
anar més enllà. Cal generar un gran espai de debat transversal, ja que l’aigua afecta al 
conjunt de la nostra societat i model de vida. També cal posar damunt de la taula la 
necessitat de recuperar el control públic de la gestió de l’aigua, tant en baixa com en alta, 
recuperant ATLL (Aigües Ter Llobregat) i fent un pla de remunicipalització de tots els serveis 
externalitzats i cedits a la gestió privada. Un recurs bàsic per a la vida com és l’aigua no pot 
ser un negoci privat. Cal acabar amb això. 
En un altre sentit també volem posar damunt de la taula que no podem continuar pensant en 
la lògica d’aquest desenvolupament sostenible. No existeix tal miratge. L’ecocapitalisme 
construït en base a les energies verdes i defensat per part d’algunes organitzacions 
ecologistes continua errant al pensar que una societat fonamentada en una lògica 
productivista és viable a llarg termini. Cal superar aquest engany i prendre consciència que 
no existeixen els recursos naturals il·limitats. Estem encarant l’època del crash oil, en el que 
l’esgotament dels combustibles fòssils ja el tenim a tocar.  
Aquest fet acabarà comportant una constricció del PIB del món desenvolupat que vindrà 
imposat per l’esgotament de les fonts d’energia que sustenten l’actual model econòmic. I qui 
patirà les conseqüències, com sempre, seran les classes socials més desvalgudes i també 
el medi natural. Per aquest motiu creiem que és necessari aprovar aquesta moció, 
evidentment, i avançar cap a un nou model econòmic i cultural, fonamentat en estils de vida 
més simples, lluny del consumisme desenfrenat, que posi la vida al mig de la vida i fomenti 
l’economia social i solidària i la cooperació en comptes de la competitivitat.  I ens cal una 
nova cultura de l’aigua que no contempli la mateixa com una via de negoci, sinó com un 
recurs escàs i en perill que cal vetllar i mantenir a l’esguard per nosaltres i sobretot per les 
generacions futures.  
Per aquest motiu, tot i ser crítics en aquestes exposicions prèvies, evidentment que votarem 
a favor. Pensem que recull aquest mateix objectiu que hem defensat fins ara i que és un pas 
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molt important, molt petit en aquest sentit, però del tot necessari, ja que els camins només 
és fan començant a caminar. 
 
Intervé la Sra. Barnadas en nom del grup municipal ERC. Jo intentaré reconduir cap a la llei 
perquè de fet és el que ens ocupa, ja que és aquesta moció per revisar el Pla de Conca i tot 
i que està bé aquesta visió àmplia del recurs de l’aigua, penso que si divaguem i ens n’anem 
per una qüestió més general, perdem una mica la visió del que proposa aquest Pla de 
Conca. De fet d’entrada, ho ha comentat el company Sr. Xavier Garcia, estem en un període 
d’al·legacions i per tant les al·legacions presentades sobretot pel Consorci del Ter, la Junta 
Central d’Usuaris d’Aigües del Baix Ter i la Plataforma –que també ha anomenat el company 
Sr. Garcia– Aigües Es Vida, fa una anàlisi molt acurat de com aquest Pla de Conca té una 
sèrie de mancances que a ple segle XXI no es pot permetre tornar a tenir un Pla de conca, 
amb les necessitats que hi ha a nivell de la gestió de l’aigua en aquest sentit.  
Jo penso que resumiríem bastant bé la idea de la necessitat de complir cabals ecològics, és 
a dir, si tots els plans de conca que s’elaboren tinguessin en compte com a prioritat el que 
són els cabals ecològics de les masses d’aigua de Catalunya –en aquest cas és el que ens 
ocupa– no tindríem aquests problemes. I llavors, totes les necessitats d’aigua addicionals 
per les necessitat d’ús, de boca, industrial, agrari és tingués en compte tot el procés que cal 
fer de reeducació de la població; una mica en el sentit del que deia la Sra. Tresserras, és a 
dir intentar de conscienciar la població i conscienciar la indústria de baixar les seves 
necessitats d’aigua. De fet gastem molta més aigua de la necessària, entre el cabal ecològic 
i aquesta educació en  el sentit de la sostenibilitat de la població a tots nivells; teòricament 
els nostres rius ens podrien abastir tranquil·lament. També pensem en el tema de les 
dessalinitzadores, com ha dit el company d’OeC: les dessalinitzadores potser no seran 
òptimes però de fet estan fetes, i estan per funcionar, i tenim l’exemple de la del  
Prat, que el seu rendiment està molt per sota del que seria l’òptim i per tant això és una 
qüestió que no s’entén. 
Per tant, mancances d’aquest Pla de Conca, el règim de cabals de manteniment; és a dir, no 
es tenen en compte els cabals de manteniment que serien òptims i que els cabals de 
manteniment d’aquest Pla de Conca d’entrada diguéssim que no tenen cap justificació 
cientifico-tècnica. L’altre Pla de Conca els tenia i en aquest cas no hi són. Aquest Pla de 
Conca no es correspon a la Llei de la transparència, es a dir el redactat i contingut actual 
d’aquest articulat es contrari a diferents articles de la Llei de Transparència. Aquest Pla de 
Conca no té en compte la connectivitat fluvial ni tampoc l’assignació i reserva de recursos 
del sistema Ter-Llobregat. De fet els rius que ens afectarien més propers, són en aquest cas 
la Muga i el Ter, i per tant el nivell del Ter és un riu que rep unes agressions en aquest sentit 
ecològiques brutals i és una agressió sistemàtica. I en aquest cas, aquesta assignació de 
reserva tampoc està contemplada: no hi ha en aquest Pla de Conca una existència de cànon 
d’aigua per les granges, es a dir no hi ha un cànon suplementari per les granges, tan per 
l’efecte que tenen de consum, com de contaminació. Per tant és una altra de les 
mancances, i així podríem seguir, com per exemple accions que no hi ha en aquest Pla de 
Conca de manteniment i descontaminació de diferents aqüífers i tampoc hi ha un pla 
econòmic financer ideat per sostenir en aquest cas el pla que es proposa. 
I per últim, dir que aquest Pla de Conca contempla un règim concessional de concessió de 
conca que és un règim de l’època de la dictadura, i per tant és un Pla de Conca que tal i com 
portem a aprovació en aquesta moció, necessita una revisió i necessita el suport de tots els 
ajuntament possibles que estan afectats per aquests Plans de Conca de districtes fluvials de 
Catalunya. 
 
Intervé el Sr. Guix. Simplement més que res a títol personal, no tant com a títol ja de grup 
representant l’Ajuntament, sinó que em sap greu per algunes afirmacions que s’han fet aquí, 
sobretot perquè la Sra. Tresserras ha criminalitzat el sector agrícola-ramader dient dels 
residus de la ramaderia; en tot cas els residus de la ramaderia no són tal residus sinó que 
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són fems, són adobs que es tiren a la terra i llavors serveixen perquè les plantes puguin 
desenvolupar-se.  
També la Sra. Barnadas ha parlat de contaminació de granges, això no està passant, hi pot 
haver un cas esporàdic, molt esporàdic; però en tot cas això està controlat, hi ha tot uns 
plans de dejeccions ramaderes, dejeccions de les granges, que són –com deia– fems que 
s’apliquen a la terra per tenir conreus. I en tot cas, ha estat molt alarmista amb el tema de la 
Muga: les poblacions que hi ha a la Muga, totes les de la conca de la Muga tenen 
depuradores i la majoria el que fan és llençar a la llera aigua totalment neta i després 
aquesta aigua serveix com a cabal ecològic, i en alguns llocs s’està recuperant aquesta 
aigua per tornar a regar alguns conreus, per tant em semblaria que hem de ser més cauts 
en les aportacions que es fan en aquest ajuntament. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. De fet aprovarem la moció per unanimitat. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Només una cosa, ens referíem al model de purins, parlàvem dels 
purins, potser no s’ha entès bé. I això de la Muga, de fet no ens ho inventem, perquè ens 
hem basat amb els informes de IADEN i Salvem l’Empordà. Res més. 
 
Tancat el debat, i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (8 
CiU, 5 ERC, 2 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

14.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL ERC PER A L'ADHESIÓ A L'ANY RAMON 
CASAS 

 
Núm. de referència : X2016002948     
Núm. expedient: SG022016000005 
 
Enguany, el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha impulsat l’Any 
Casas, amb què vol commemorar l’efemèride dels 150 anys del naixement de Ramon Casas 
i Carbó, un dels pintors més emblemàtics de l’impressionisme i, alhora, un dels impulsors del 
moviment artístic del Modernisme català. La seva obra és prou reconeguda arreu i reflecteix 
l’impuls de renovació de la pintura catalana de finals del segle XIX.  
 
La relació en vida del pintor barceloní amb Olot no és especialment significativa, tot i que va 
visitar la nostra ciutat i va pintar una ballada de sardanes a les fonts de Sant Roc en un 
quadre de notable qualitat, que es pot veure al Cercle del Liceu de Barcelona. Sí que ho és 
la presència de la seva obra des de la participació de l’insigne pintor en el famós concurs de 
cartells dels “cigarrillos París” o el fet que l’obra més emblemàtica de l’exposició permanent 
del Museu de la Garrotxa sigui “La càrrega”, un dels treballs més destacats i més conegut de 
Ramon Casas. 
En total el MCOG compta amb sis obres de Casas: 
 

-"Retrat de Marià Vayreda" (dibuix) 
-"Cigarrillos París" (cartell-tècnica mixta) 
-"Autoretrat pintant la Càrrega" (dibuix) 
-"Montmartre" (pintura) 
-"Manola" (pintura) 
-"La càrrega" (pintura)  
 

Per tot això pensem que Olot ha de participar d’alguna manera en aquesta celebració 
perquè, a més, pot ser també un moment per donar a conèixer el patrimoni museístic de la 
nostra ciutat. És per això que des del grup municipal d’Esquerra Republicana de Catalunya 
proposem al Ple de l’Ajuntament l’adopció dels següents 
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ACORDS 
 
PRIMER. Que Olot s’adhereixi als actes que s’organitzin dins l’Any Ramon Casas. 
 
SEGON. Que el Museu de la Garrotxa, com a membre de la Xarxa de Museus d’Art de 
Catalunya, aprofiti la celebració d’aquesta efemèride per donar a conèixer la seva col·lecció. 
 
TERCER. Comunicar aquest acord a la comissària nacional de l’Any Casas i al Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 
 
Presenta la moció el Sr. Quintana en nom del grup municipal ERC. Enguany el Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya ha impulsat l’Any Casas per aquest 2016 en què 
vol commemorar l’efemèride dels 150 anys del naixement de Ramon Casas i Carbó, un dels 
pintors més importants de Catalunya i alhora un dels impulsors del moviment artístic del 
Modernisme català. La seva persona, la seva obra, és prou coneguda i reflecteix un impuls 
molt concret que va haver-hi d’intentar renovar la pintura catalana de finals del s. XIX. 
Igualment aquest 2016 també vull fer-ne un petit esment, el Departament de Cultura també 
ha impulsat la celebració dels 700 anys de la mort de Ramon Llull, que aquí a Olot hi ha 
hagut alguna obra relacionada amb això, però en principi la presència de Ramon Llull a Olot 
no ha estat documentada en aquest sentit. Però la de Casas sí que ho ha estat, la relació de 
Ramon Casas amb la ciutat d’Olot és petita, però em sembla que és prou significativa: 
primer perquè va estar present aquí a la nostra ciutat, era amic, conegut d’en Marià Vayreda 
i llavors en un viatge que van fer amb Santiago Russiñol per Catalunya, va estar a la nostra 
ciutat i hi ha un quadre que jo els recomano, que es diu “Ballada de sardanes a les Fonts de 
St. Roc” on ell en passar per aquí va captar aquest moment d’una cosa que era molt 
tradicional per aquesta ciutat i amb el canvi del temps va anar variant. Aquest quadre es 
troba al  Cercle de Barcelona, però a part d’aquesta passada per la ciutat, a Olot té 
l’exposició permanent del seu quadre més emblemàtic i més famós que és el de “La 
Càrrega” a part d’altres dibuixos i pintures.  
Ens semblava doncs, que la seva relació amb la ciutat era suficientment significativa per 
entrar aquesta moció en què nosaltres demanem,  concretament, que Olot s’adhereixi com a 
ciutat als actes que s’organitzen dins de l’Any Ramon Casas; que el Museu de la Garrotxa 
com a membre de la Xarxa de Museus d’Art de Catalunya aprofiti la celebració d’aquesta 
efemèride per donar més a conèixer la seva col·lecció relacionada amb Ramon Casas; i 
comunicar aquest acord, en cas que sigui aprovada, a la comissària nacional de l’Any Casas 
i al Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya que són els òrgans competents 
en aquest cas. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Nosaltres evidentment també hi 
estem a favor. Potser, no és una crítica, al contrari, agraïm que ERC hagi fet la proposta; tot 
i això el fet de sumar-nos a un any que ja està en curs no sabem si podrem entrar dins l’any, 
no sabem fins a quin punt les activitats ja han estat organitzades o no planificades, perquè 
hem estat buscant; tampoc se’ns havia acudit a nosaltres. Vull dir que aprovem el fet que 
hàgiu proposat celebrar l’Any Casas i donar a conèixer l’obra de Ramon Casas a Olot, que 
probablement molts olotins i olotines tampoc no coneixem i per tant val la pena celebrar-lo.  
Altra cosa hagués estat bé –i ho dic, que no se’ns va acudir ni a nosaltres– que amb la 
celebració dels anys sí ho poguéssim fer amb una certa antelació, podríem implicar i 
involucrar idees, presentar propostes, fer un convocatòria, un concurs obert d’idees perquè 
d’alguna manera la població s’apropiés de l’any. A vegades es celebren els anys de forma 
molt d’espectadors, fan molts actes però hi ha molt poca apropiació del fet cultural o de l’any 
cultural en sí, si no hi ha prèviament una planificació; si no hi ha una voluntat d’incorporar i 
d’implicar més la població en la celebració i en la proposta d’idees per celebrar aquell any.  
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Evidentment ens hi sumarem, pensem que val la pena donar a conèixer l‘obra de Ramon 
Casas i la seva incidència a Olot i el paper que va tenir també perquè poguéssim a través 
d’aquest any involucrar o fer participar molt més l’Escola d’Art d’Olot, que de tot això en beu; 
de tots els artistes que han passat per la ciutat i que hi han deixat la seva petjada. Només 
aquesta petita observació de com fer que a vegades aquests anys no quedin tan 
estèticament bé, sinó que realment siguin anys en què la població s’impliqui i que valori el fet 
cultural del patrimoni a partir de l’apropiació, serà la mateixa població local en generar les 
activitats i donarà a conèixer, valorarà, respectarà i protegirà el propi patrimoni. 
 
Intervé el Sr. Berga en nom de l’equip de Govern. Nosaltres també votarem a favor 
d’aquesta moció, ens adherirem a l’Any Ramon Casas. De fet sí que fa molt de temps que 
estem treballant en coses amb motiu de l’Any Casas: hi haurà sis grans exposicions a 
Catalunya, precisament avui s’ha presentat i la directora dels Museus de la Garrotxa hi ha 
assistit perquè en aquestes exposicions ja es va venir fa molt de temps a intentar que els hi 
cedíssim “La Càrrega”, cosa que no és possible perquè com saben no pot sortir del nostre 
museu. Però sí que cedim obra com els cartells dels “Cigarrillos París”, que tenim aquesta 
obra de Ramon Casas, i la pintura “Montmartre”. El regidor ha comentat diverses pintures 
que tenim en el museu i viatjaran en aquestes sis grans exposicions que es faran a 
Barcelona, Sitges, Esplugues de Francolí, a diversos llocs de Catalunya. 
Potser la coincidència fa que efectivament un dels quadres més emblemàtics, no se sí és 
“La Càrrega” o el tàndem aquest que hi ha al Museu Nacional d’Art de Catalunya –que 
també li falta un tros de roda, jo sempre he pensat que li falta un tros de roda– però en tot 
cas són quadres molt emblemàtics i el fet que no pugui sortir “La Càrrega” del museu farà 
que moltes persones en motiu de l’Any Casas vinguin a la nostra ciutat a descobrir aquest 
quadre. Voldria dir que aquest quadre el tenim a Olot –faré lligar moltes coses ara– gràcies a 
en Miquel Blay, que va néixer el mateix any que en Ramon Casas. També estem en l’Any 
Blay i aquest sí que el tenim ben local i els he de recordar que l’exposició que inaugurarem a 
la Sala Oberta per les Festes del Tura està dedicada a en Miquel Blay. Van compartir, 
Ramon Casas i Miquel Blay, taller a Barcelona i va ser en Miquel Blay que tot estant a 
Madrid va fer que en aquell moment que començava el museu a la ciutat d’Olot demanés 
aquest quadre “La Càrrega” per tenir-lo aquí; l’altre dia això els regidors d’ERC precisament 
el varen estar visitant. Amb aquesta exposició de Miquel Blay que es farà, lliguem, 
relacionem amb el tema de “La Càrrega”; és a dir, hi hauran diverses activitats que estaran 
muntades en el propi museu a la tardor coincidint amb aquesta exposició. 
Miquel Blay comença amb una exposició que precisament inaugurarem al mes de maig al 
Museu del Prado, com que ell va estar al Prado hi haurà una exposició d’en Miquel Blay 
expressament a Madrid, que després també una part és la que viatjarà aquí a Olot; és la que 
inaugurarem per les Festes del Tura. Però la cirereta, la part bona, la tenim reservada pel 
2019, que al 2019 farà 100 anys que tenim “La Càrrega” a Olot i és aquí on al Sr. Garcia el 
faré content, perquè aprofitarem aquest centenari per tractar el tema amb un itinerari cultural 
precisament del sindicalisme i els moviments socials que reflecteix aquest quadre de 
principis de segle. 
El que en definitiva estic dient es que sí que es treballa amb tota una planificació. L’Any 
Casas tindrà presència aquí a Olot amb diverses activitats, potser no d’aquesta manera que 
demanava la regidora d’aquesta apropiació popular, però en tot cas en tindrem moltes 
oportunitats.  
I no em puc estar de fer una petita reflexió perquè en Miquel Blay el tenim en allà, no se’ns 
va passar el centenari del 1915 amb la galeria, no se’ns va passar. A mi em va semblar i fins 
i tot ho vaig proposar el 2013 amb molta antelació, perquè en aquests moments als museus 
estem preparant les exposicions del 2018-2019; això es treballa amb molta antelació. Vaig 
proposar una exposició que recollís tots aquests quadres amb motiu del centenari i que ens 
servissin per explicar la història d’Olot durant 100 anys, perquè quan nosaltres com a plenari 
prenem la decisió de fer fill il·lustre a en Teixidor o anteriorment a en Joaquim Danés i 
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Torras explica en quin moment de la història es produeixen aquests nomenaments, és per 
descobrir en quin moment es fa el de la Lliberata Ferrarons; té una correspondència les 
persones elegides per explicar qui estava governant a la ciutat en aquell moment.  
A mi sempre m’ha sorprès que en aquest moment que ens toca viure quan ens vegin en el 
futur descobriran que només homenatgem com a fills il·lustres artistes, és a dir, persones 
que provenen del món cultural, i que en canvi ens oblidem dels científics, dels empresaris, 
dels treballadors; ens oblidem dels esportistes. És a dir, també explicarà un moment 
determinat. Però bé, en tot cas no em van fer gaire cas, i com que sóc molt respectuós amb 
els programadors dels museus doncs aquesta exposició no va prosperar. A mi m’hauria 
agradat, perquè penso que és una oportunitat, perquè totes aquestes pintures, a part que 
hauria estat una bona oportunitat per restaurar-les, visitar-les a la Sala Oberta, perquè hi ha 
moltes persones que no venen aquí al Saló de Sessions a veure-les i potser era una 
oportunitat també per explicar amb una mica de biografia de cadascun d’aquests il·lustres, 
què va fer per la ciutat. Me n’he anat una mica lluny... Concretant, estem d’acord amb 
l’adhesió a l’Any Casas, el viurem aquí a la ciutat, els convido a veure totes aquestes 
exposicions que es faran a fora, i molta gent vindrà a veure “La Càrrega”. 
 
Intervé la Sra. Descals. Només que hem pensat, mentre anava parlant el Sr. Berga, que 
només hi ha homes. Només hi ha una dona. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. En soms conscients. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat dels assistents (8 CiU, 5 ERC, 2 
PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 
15.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC CONTRA LA CRIMINALITZACIÓ DEL DRET 

DE VAGA I LA DEROGACIÓ DE L'ARTICLE 315.3 DEL CODI PENAL 
 
Núm. de referència : X2016003374     
Núm. expedient: SG022016000007 
 
L'article 28.2 de la Constitució Espanyola reconeix els treballadors i treballadores el dret de 
vaga per a la defensa dels seus interessos. Aquest dret es troba reconegut amb el títol "Dels 
drets fonamentals i de les llibertats públiques", el que li atribueix un caràcter i una protecció 
especial i, per tant, no es tracta només, d'un marc de llibertat de vaga. Així, el dret 
fonamental de vaga significa l'aixecament de les prohibicions i també que l'Estat ha de 
romandre neutral i deixar les conseqüències del fenomen a l'aplicació de les regles de 
l'ordenament jurídic sobre infraccions contractuals en general i sobre la infracció del 
contracte de treball en particular. 
 
Cal subratllar que el sistema que neix de l'article 28.2. de la Constitució és un sistema de 
«dret de vaga». Això vol dir que determinades mesures de pressió dels treballadors i 
treballadores davant els empresaris són un dret. És dret dels treballadors i treballadores 
ubicar el contracte de treball en una fase de suspensió i d'aquesta manera limitar la llibertat 
de l'empresari per a per exemple dur a terme arbitràriament el tancament de l'empresa. 
 
Aquest reconeixement constitucional és coherent, com assenyala el Tribunal Constitucional, 
amb la idea de l'Estat social i democràtic de dret que estableix l'article 1.1 de la Constitució 
que entre altres significats, té la de legitimar mitjans de defensa dels interessos de grups i 
estrats de la població socialment dependents i entre els quals es troba el d'atorgar 
reconeixement constitucional a un instrument de pressió que s'ha demostrat necessari per a 
l'afirmació dels interessos dels treballadors en els conflictes socioeconòmics, conflictes que 
l'Estat social no pot excloure, però a els que sí que pot i ha de proporcionar les vies 
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adequades constitucionals. 
 
Altrament, l'article 7 de la mateixa Constitució reconeix els sindicats el caràcter d'organismes 
bàsics del sistema polític i els atribueix la defensa i promoció dels interessos 
socioeconòmics dels treballadors, i l'article 9.2. atribueix als poders públics la promoció de 
les condicions perquè la llibertat i la igualtat dels individus i grups socials siguin reals i 
efectives. En aquest marc constitucional, un element a destacar és l'estreta connexió 
existent entre llibertat sindical i vaga. En l'actualitat, com ja va assenyalar el Tribunal 
Constitucional, són perfectament possibles les vagues organitzades, dirigides i controlades 
pels sindicats, jugant sempre al seu favor la presumpció de legalitat. La vaga, en aquest 
sentit, actua com a mesura de pressió, sense la qual la llibertat sindical quedaria 
pràcticament buida de contingut (STC 11/81, de 8 d'abril i STC 70/82, de 29 de novembre). 
Per tant, el caràcter fonamental del dret constitucional de vaga, en si mateix, s'ha de 
complementar amb el dret, també fonamental, a la llibertat sindical, regulat a l'article 28.1. de 
la mateixa Constitució i desenvolupat a la Llei orgànica de llibertat sindical de l'any 1985, en 
què es caracteritza l'activitat sindical, i la convocatòria d'una vaga, com a contingut essencial 
d'aquest dret fonamental. 
 
D'altra banda, no cal dir també que ja el Reial decret llei 17/1977, de 4 de març, sobre 
relacions de treball, reconeixia el dret dels treballadors en vaga a efectuar publicitat de la 
mateixa. De nou, el mateix Tribunal Constitucional ha confirmat en nombroses ocasions la 
legalitat dels piquets informatius insistint que el "requeriment pacífic a seguir la vaga" forma 
part del dret que manifesta l'article 28.2 de la Constitució. Així, la prohibició i sanció 
d'aquesta activitat de difusió de la vaga vulneraria el dret reconegut en l'article 28.2 de la 
Constitució, en fer-ho impracticable i desposseir-lo de la seva necessària protecció i 
efectivitat. 
 
Tenint en compte els drets fonamentals a la vaga i a la llibertat sindical ordenats a la 
Constitució, i considerant l'esmentada jurisprudència del Tribunal Constitucional, la regulació 
penal avui vigent -la criminalització dels piquets informatius de vaga amb l'objectiu de 
dissuadir els treballadors i treballadores vaguistes del seu dret a estendre l'efectivitat 
de la vaga-, que té el seu origen en el Codi Penal de 1928 (en plena dictadura de Primo de 
Rivera), i que va ser recuperada en el Codi Penal modificat l'any 1976, mantinguda després 
en el Codi penal de 1995, i que la reforma al Codi Penal de l'any 2015 s'ha mantingut, no té 
un altre objectiu que el de promoure la intimidació de les organitzacions sindicals i dels 
treballadors i treballadores més activament compromesos i especialment reivindicatius, en 
l'organització i desenvolupament dels piquets informatius de vaga. 
 
Aquesta regulació, que afirma en el seu article 315.3 que "els que actuant en grup o 
individualment, però d'acord amb altres, coaccionin a altres persones a iniciar o 
continuar una vaga, han de ser castigats amb la pena de presó d'un any i nou mesos 
fins a tres anys o amb la pena de multa de divuit mesos a vint-" ha estat 
instrumentalment utilitzada amb l'única finalitat de reprimir als treballadors i treballadores en 
les seves actuacions d'organització i extensió de la vaga. 
 
Perquè no cal oblidar que el Codi Penal vigent ja contempla el delicte de coaccions en els 
seus articles 172, 172 bis i 172 ter. Així, el tipus penal agreujat de coaccions en cas de 
l'exercici del dret de vaga no només no és necessari, sinó que és contrari als drets 
fonamentals de vaga i de llibertat sindical. Aquest tipus penal agreujat de coaccions es 
correspon, en el millor dels casos, amb un moment històric en què la vaga únicament era 
una llibertat dels treballadors davant la llibertat de treballar, però és contrari al dret de vaga 
com un dret fonamental , tal com estableix la Constitució de 1978. 
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El ministeri fiscal, sobre la base del tipus agreujat de coaccions en cas de vaga que regula 
l'article 315.3. del Codi Penal, segueix considerant que els treballadors i treballadores que 
integren els piquets informatius de vaga actuen en gran part dels casos, de manera coactiva, 
quan en la realitat de les relacions laborals, la situació és exactament la inversa. Són moltes 
les sentències de la jurisdicció social i fins i tot les sancions administratives que declaren la 
conducta antisindical d’alguns empresaris a l'impedir o obstaculitzar l'exercici del dret a 
vaga.  
 
Per tant podem concloure que la via penal és la que prioritàriament s'utilitza davant de 
l'actuació dels treballadors i treballadores en vaga i dels piquets informatius, sense que en 
conseqüència sigui aquesta tractada en el pla de les relacions contractuals o 
administratives.  
 
Existeixen en aquest moment prop de 90 expedients oberts en els serveis jurídics de les 
organitzacions sindicals més representatives que afecten de manera directa a prop de 300 
sindicalistes objecte de procediments sancionadors penals o administratiu amb peticions de 
penes de presó per part de la Fiscalia de prop de 90 anys. Actualment s'estan tramitant, 
entre d'altres, procediments penals, en aplicació de l'article 315.3 del Codi Penal, a 
Andalusia (Cadis, Granada, Màlaga, Huelva i Sevilla), a Aragó (Saragossa), a les Balears, a 
Cantàbria, a Castella la Manxa , (Albacete i Ciudad Real), a Castella Lleó (Àvila, Lleó, Soria i 
Valladolid), a Catalunya, a Galícia, a la Rioja, a Múrcia, a Madrid i a la Comunitat 
Valenciana, i, en tots ells, resulta determinant l'actuació del Ministeri Fiscal. 
 
Aquestes persones es troben processades com a conseqüència de formar part d'un piquet 
informatiu de vaga i àmpliament estan sent condemnats, moltes vegades com a autors d'una 
falta, però en altres ocasions directament com a subjectes actius d'un delicte, amb les 
conseqüències estigmatitzadores d’aquesta acció tant a nivell personal com col·lectiu. Quan 
es produeix una acusació penal, que implica la imputació de delictes que poden generar 
penes de presó, es produeix una ingerència dels poders públics en el funcionament de les 
organitzacions sindicals i una restricció il·legítima del dret a vaga. Així mateix, quan 
l'actuació sancionadora es concreta sobre persones que assumeixen el seu activisme en el 
desenvolupament d’activitat sindical, és evident que la funció preventiva i dissuasòria de la 
pena tracta de projectar, sobre els altres integrants de l'organització per limitar o restringir 
els seus comportaments futurs. 
 
És evident que tot això genera un efecte fonamental que no és altre que el d'intentar 
provocar desànim en la promoció i participació d'actes i mobilitzacions que es puguin 
percebre com un risc de ser encausat d'alguna manera i haver de fer front a responsabilitats 
econòmiques o personals.  
 
Per tot això, ens trobem davant la urgent necessitat de reformar la nostra legislació penal en 
relació amb els conflictes de naturalesa estrictament laboral, com són els que es refereixen 
a l'exercici de vaga i l'activitat sindical. Això implica una intervenció en l'àmbit legislatiu que 
incorpori la necessitat de revisar el tractament legal dels conflictes laborals, i en particular la 
inacceptable regulació que ve oferint l'article 315.3 del Codi Penal sobre l'anomenat delicte 
de coaccions per promoure la vaga. Perquè la llibertat sindical i l'exercici del dret de vaga 
estan sent qüestionades per les autoritats públiques tal com es pot deduir de les múltiples 
causes i actuacions penals desenvolupades contra els treballadors i treballadores que van 
participar legítimament en les vagues convocades pels sindicats contra les reformes laborals 
o els retallades en l'Estat del Benestar. 
 
És per tot això que es proposen el següents  
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ACORDS 
 
1. Instar al Congrés dels Diputats a posar en marxa el procés de derogació de l'article 

315.3 de la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal. 
 
2. Instar el Ministeri Fiscal perquè, en els procediments penals en curs, presenti escrit 

sol·licitant l'arxiu definitiu de les actuacions. 
 
3. Instar a la revisió dels procediments en què a instància del ministeri fiscal es dicta una 

sentència condemnatòria per tal que, un cop s'hagi derogat l'esmentat apartat 3 de 
l'article 315 del Codi Penal, es procedeixi a la seva anul·lació. 

 
4. Instar que el ministeri fiscal promogui la revisió de totes les situacions penitenciàries que 

hi pugui haver derivades de l'aplicació de l'apartat 3 de l'article 315 del Codi Penal, i 
promogui els expedients d'indemnització pels perjudicis soferts derivats de la privació de 
llibertat que s'haguessin seguit per aquesta causa. 

 
5. Manifestem el nostre suport als i les més de 300 treballadors, treballadores i/o 

sindicalistes encausats i encausades per haver exercit el dret de vaga, en la confiança 
de la seva honradesa, reconeixent el seu treball al llarg dels anys, en defensa dels drets 
del conjunt dels treballadors i treballadores. 

 
6. Traslladar els presents acords al Ministeri Fiscal, als grups parlamentaris del Congrés 

dels Diputats, al Ministeri de l’Interior i als sindicats signants del manifest del ple de la 
cimera sindical “contra la criminalització del dret de vaga per la derogació de l'article 
315.3 del Codi Penal” i a la “Comissió Internacional en defensa dels 300 processats per 
vaga a Espanya. 

 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Una mica per 
contextualitzar el fet de presentar aquesta moció, és dir-los –ja ho esmentaré també quan  
expliqui una mica aquesta moció– que en aquests moments hi ha més de 300 sindicalistes 
que estan esperant a ser jutjats i que per temes d’efectuar o estar en piquets informatius en 
alguna de les vagues; siguin vagues generals o en alguna acció reivindicativa, en alguna 
empresa. Els pot sorprendre que les vagues generals ja fa alguns anys alguna d’elles, i com 
sabem que la justícia va molt lenta, per desgràcia han passat alguns anys, i ara tot just es 
començaran a fer judicis. Un que s’ha donat aquesta setmana, que és el d’Airbus, que hi 
havia vuit sindicalistes que estaven essent jutjats, dir que ha sortit favorable als treballadors, 
als sindicalistes, i per tant s’ha desestimat la imputació o la pena que se’ls hi volia posar. 
Dir que l’article 28.2 de la Constitució espanyola reconeix als treballadors i treballadores el 
dret de vaga per a la defensa dels seus interessos. Aquest dret es troba reconegut al títol 
dels Drets fonamentals i de les llibertats públiques, el que li atribueix una protecció especial, 
jeràrquicament fins i tot està –cosa que pot sorprendre alguna persona– per sobre del dret 
de propietat. 
Dir que no existeix una llei específica sobre la vaga, a diferència del que passa a la major 
part de països, i la seva regulació s’ha anat constituint a partir d’un Real Decret que ja 
existia, en la majoria de casos per doctrina jurisprudencial, que s’han anat fent al pas del 
temps per resoldre casos concrets, però que no aporten criteris generals d’aplicació. L’article 
315 del Codi Penal, el que diu literalment és el següent: “Els que actuant en grup o 
individualment, però d’acord amb d’altres, coaccionin a altres persones a iniciar o continuar 
una vaga, han de ser castigats amb la pena de presó d’un any i nou mesos fins a tres anys, 
o amb la pena de multa de 18 mesos a 24 mesos”. Aquí estan parlant dels piquets 
informatius.  
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També dir que la meva experiència a la comarca, durant molts anys al sindicat –dic de la 
comarca però ho podria estendre a Girona–, de coneixement i de conversa amb altres 
persones, dir que no amagaré en algun moment donat es pot haver donat alguna situació 
que sí que es podria parlar de coacció, però que cau en l’anecdòtic, i el que sí que no és 
anecdòtic, i que s’ha donat i es dóna molt sovint és precisament el contrari: és a dir, la 
coacció –no diré a totes les empreses, però sí de moltes empreses– que impedeix que molts 
treballadors i treballadores puguin exercir aquest dret. 
Em penso que a molts de nosaltres no ens costa res pensar que aquesta coacció es dóna i 
que és molt fàcil en petites empreses, que és la immensa majoria del que existeix, i que allà 
la relació és molt directa, molt personal, i és un fet que ja es va perdent, però encara en 
l’actualitat es dóna, i que encara per a molts treballadors, l’empresari no deixa de ser l’amo. 
Vull dir que hi ha una relació d’aquest tipus. 
Dir que aquest article té el seu origen en una reforma del govern d’Arias i  Fraga, el 1976, en 
ple franquisme, llavors la vaga era il·legal, i es podia considerar un delicte. L’any 1995 els 
socialistes van tenir l’oportunitat d’eliminar-lo però es van quedar a mitges, intentant 
acontentar a la dreta. Però no es tracta de dretes o esquerres, sinó una mínima qüestió 
democràtica. La reforma del 2015 del Codi Penal no va contribuir a solucionar el problema, 
l’únic que va fer la nova redacció és reduir les penes, i donava al jutge la possibilitat de 
substituir la presó per una multa. Però va mantenir l’agreujament en cas de coaccions durant 
la jornada de vaga, deixant a potestat judicial la possibilitat d’empresonar un treballador per 
participar en un piquet. 
Aquest article, com no se li escapa segurament a ningú, ha estat instrumentalitzat amb 
l’única finalitat de reprimir els treballadors i treballadores, de posar la por al seu cos, per 
intentar evitar que s’organitzin o s’estenguin les vagues. Se’ls ha volgut atemorir perquè no 
es mobilitzessin, i sobretot en uns moments de crisi o de retallades del benestar social, en 
els que estem. Aquestes actuacions s’han fet a instàncies del Ministeri Fiscal, que és el 
mateix que dir a instàncies del govern, per tant el que ha passat és molt clar. I dir que 
aquests 300 sindicalistes molts d’ells estan a casa nostra, a Catalunya. És una mica per tot 
això que proposem els següents acords. 
A continuació el Sr. García llegeix els acords que es proposen adoptar. 
 

Intervé el Sr. Rubió, portaveu del grup municipal CUP. El nostre vot en aquesta moció serà 
afirmatiu, per lògica i per sentit comú, però, també tal com hem fet en l’anterior moció 
presentada per OeC, sí que volem afegir certes consideracions.  
D’entrada compartim molts dels arguments presents en la moció, però també n’hi trobem a 
faltar: per exemple, no hi ha cap esment cap a la llei mordassa, que sempre que el poder ho 
cregui oportú, sempre prevaldrà per sobre d’aquest article, fet que provocarà que quedem 
allà mateix. 
Tampoc s’esmenta la voluntat ni la possibilitat de desobeir aquest article, quan nosaltres 
creiem que qualsevol article o llei que instrumentalitzi i legitimi la violència contra les classes 
populars o contra el que sigui, s’ha de desobeir, perquè el poder mai derogarà allò que els 
dóna poder.  
També volem recordar que aquesta moció malgrat tingui un consens més o menys ampli en 
el moviments sindicals perquè és de sentit comú, està pensada pels sindicats majoritaris, 
que no són únics, UGT i CCOO. Aquests sindicats, totalment verticals, són responsables 
d’acceptar la lògica nascuda de la reforma laboral a la qual precisament ells mateixos s’hi 
oposaven. Aquests dos sindicats el novembre de 2015 van pactar amb la patronal formada 
per Foment del Treball, PIMEC i la CEPIMEC, i van signar l’Acord Interprofessional de 
Catalunya. Només volem recordar que aquest acord inclou aspectes com la flexibilitat 
empresarial que facilita l’acomiadament, vincular els salaris a la productivitat, substituir 
complements salarials com l’antiguitat o altres per figures relacionades com la marxa 
individual de l’empresa o sector. Per tant per un cantó ens demanen que blindem drets 
laborals, amb el dret de vaga, però per altre ens oblidem dels mateixos mentre pactem 
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aquests acords. Tampoc no voldríem deixar de dir que els mateixos sindicats esmentats, en 
algunes ocasions, han estat responsables de reprimir, coaccionar i denunciar altres 
sindicats, i no pas a Barcelona o Tarragona, també va passar a Olot, contra els nostres 
companys i companyes de moltes lluites de la CNT.   
Malgrat tot, coincidim amb acabar amb lleis i articles injustos i repressors. Hi votarem a 
favor. 
 
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. El nostre partit, ERC, 
des de la seva fundació ara fa justament 85 anys, ha tingut i té en el seu ADN, la llibertat 
personal, la llibertat d’associació, la llibertat de manifestació i tot tipus de llibertat. ERC ha 
tingut i té nombrosos militants que han fet i fan una gran feina en el món sindical i de 
reivindicació dels drets socials, i dels drets dels treballadors especialment. El dret de vaga, 
un dret que va costar –tots ho sabem molt bé– quants esforços i quantes lluites. El dret de 
vaga, que per ell mateix ja és una manera de forçar i de reivindicar una certa posició. Un 
dret de vaga amb el dret de formació de piquets informatius, només faltaria, per explicar, 
convèncer i animar a la resta de treballadors a fer vaga. I tant que sí. 
Però fins on arriben els drets del vaguista i els drets dels piquets informatius? Els 
treballadors també tenen dret a no fer vaga, i pensem que coaccionar amb violència, a 
aquells que s’oposin a fer-la, no és demòcrata. Si volem el dret de vaga, i per tant no volem 
que es criminalitzi ningú que la defensi, però pensem que les vagues, com qualsevol altre 
reivindicació, o la defensem de qualsevol idea o el dret no pot donar mai a ningú el dret a la 
violència. Ben segur que els meus cabells blancs, us asseguro jo que també han vist 
violència d’aquests tipus, i no d’una manera anecdòtica. Vaga sí, però de totes maneres, 
vaga sí i violència no. 
Dit això, em sembla que en aquest article 315.3 és realment excessiu, i caldria totalment 
derogar-lo o modificar-lo. De totes maneres, dit tot això, votarem a favor d’aquesta moció.  
 
Intervé el Sr. Berga, portaveu del grup municipal CiU. Jo pràcticament, penso que nosaltres 
podríem subscriure les paraules que acaba de pronunciar la regidora Sra. Casanovas, és a 
dir, l’hem interpretat d’aquesta manera, l’únic que canviarem el to del nostre vot i ens 
abstindrem. I ens sap greu abstenir-nos en aquesta moció, perquè hem estat debatent i 
dubtant de votar-hi a favor o abstenir-nos, i és que penso que han equivocat algun dels 
plantejaments. 
És a dir, és absolutament excessiu aquest article, un cop s’aplica les conseqüències que té, 
però per altra banda ens demanen que ens posicionem sobre tres-cents casos que estan 
pendents de judici, sobre els que no en sabem absolutament res, i de la mateixa manera 
que no es pot criminalitzar el dret de vaga, tampoc no es pot criminalitzar el dret a no fer 
vaga; és a dir, tant dret és un com l’altre, i és en aquest sentit que ens sentirem molt més 
còmodes abstenint-nos. Si hagués estat una moció que senzillament s’hagués referit a 
l’article, sense demanar un posicionament sobre aquests tres-cents casos, que repeteixo, no 
en sabem res de res, probablement hauríem votat a favor. 
 
Intervé el Sr. Guix, portaveu del grup municipal PSC. Nosaltres aquí diferim del que és la 
votació de l’equip de govern, en aquest sentit, el nostre pacte de govern deixa molt clar que 
els aspectes municipals els votem junts, però que en aquestes mocions que són de caire 
més general tenim llibertat de vot.  
En aquest cas votarem a favor de la moció, però el nostre discurs va molt lligat al que deia el 
Sr. Berga, i el que deia també la Sra. Casanovas, en el sentit que defensem el dret de vaga, 
defensem el dret de vaga pacífica, defensem també el dret de la gent que vol treballar. Per 
tant aquí sí que en tot cas és important que hi hagi una norma clara, i per tant el primer punt 
és que ens agrada a la moció, que hi hagi una norma clara per a la gent que vol fer vaga i la 
gent que no vol fer-ne. Per tant en aquest sentit votarem a favor, però també ens sumem 
una mica al que deia el Sr. Berga en aquest sentit d’abstenció, perquè tampoc ens podem 



 

Mod ACTS_DP06 48 

manifestar amb total confiança amb la gent que estan inculpats, que no sabem exactament 
quines són les causes.  
En tot cas per a nosaltres era important defensar el canvi de norma. 
 
Intervé el Sr. García. Un parell de coses: una és que en la moció no s’esmenta cap sindicat, 
els ha esmentat vostè Sr. Juncà, però no esmenta els sindicats majoritaris sinó que és 
simplement una moció.  
I ja també contesto l’altra cosa que volia dir: que posa l’accent en aquest article del Codi 
Penal i la seva legislació potser en altres punts podem trobar algun matís, cadascun dels 
grups, i segurament si ens ho haguessin fet saber, segurament hauríem pogut trobar un 
acord per modificar o treure algun dels punts de la moció. En aquest sentit em sap greu, i 
m’agradaria, si es torna a donar el cas, que ens poguéssiu dir, doncs mira, aquesta moció la 
podem votar a favor si es canvia o es modifica, i després ho podem veure.  
I res, estic d’acord que hi ha coses que es poden mirar o valorar de diferents maneres, per 
mi són respectables. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 11 vots a favor (5 ERC, 2 PSC, 3 CUP, 1 OeC) 
i 8 abstencions (CiU). 

16.- PRECS I PREGUNTES 
 

Intervé el Sr. García. 
 
NETEJA EMBORNALS.- Un ciutadà ens ha fet arribar tres fotografies de tres embornals, a 
la carretera vella de Batet i a la carretera de Santa Pau, que convindria que es netegessin. 
Allò sembla un bosc, més que un embornal i per tant aquesta petició. 
 
Respon el Sr. Guix. En tot cas és un tema que ens preocupa, els embornals de la ciutat és 
evident que és un tema complex, perquè cada vegada que plou o cauen fulles els embornals 
s’emplenen. Però sàpiga que estem treballant intensament amb aquestes brigades que 
tenim de gent de l’atur que fan neteja a l’entorn i també als barris perifèrics, que una de les 
actuacions que fan és netejar embornals; treuen pintades, netegen les voreres de males 
herbes, netegen embornals, netegen els carrers, l’espai públic, etc. Fan aquesta actuació i 
han fet ja tot Sant Miquel i les Tries, el barri vell, el Morrot, Pequin i Benavent. Per tant 
potser a la carretera de Batet no s’hi ha arribat, però sí que en tot cas s’hi està treballant. 
També hi ha una concessió municipal, que és amb una empresa de la comarca que es diu 
OlotNet que té una concessió per netejar els embornals i les clavegueres. El que passa és 
que la concessió arriba on arriba, i s’hi haurien de posar molts més diners perquè poguessin 
fer més intensiva la neteja, però en aquest cas hi estem treballant amb aquestes brigades de 
gent a l’atur. I estem molt contents del funcionament. En tot cas en aquests que vostè deia 
encara no s’hi ha anat, però estan en el Pla.  
Intervé el Sr. García. 
 
ESPAI PER A ENTITATS.- Ja fa gairebé un any i mig que un grup d’entitats d’OIot, cerquen 
la possibilitat de tenir un espai compartit que generi sinèrgies entre les diferents entitats i 
facilitar la seva activitat, perquè alguna de les entitats disposen d’espai insuficient o té 
relatives mancances. I per tant en aquest sentit seria saber una mica l’Ajuntament, respecte 
aquest requeriment, com ho veu i què pensa fer. 
 
Respon el Sr. Berga. Sobre el tema de l’Hotel d’entitats, aquesta és una reclamació que un 
grup d’entitats va fer just abans de les eleccions municipals, com una possible idea per 
ocupar espais a l’antic Hospital a la banda de l’edifici del carrer Mulleras. Bé, aquest és un 
tema que des del moment s’ha atès aquestes entitats, és a dir, ens hem reunit diverses 
vegades. De fet ens reunim regularment cada x setmanes a la sala Gussinyé amb totes 
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aquestes entitats; fins i tot hem anat a veure hotels d’entitats de fora la ciutat: vàrem anar a 
veure el de Ripoll i el de La Rutlla de Girona i és una reclamació; és a dir, hi ha un grup 
d’entitats que els hi agradaria que l’ús que es faci de l’antic hospital fos Hotel d’entitats. El 
que sempre s’ha dit és que aquesta és una decisió que l’haurà de prendre el Ple, aquest Ple; 
és a dir, la decisió sobre com ocupar aquests espais del carrer Mulleras encara no l’hem 
près nosaltres vint-i-un, per dir-ho d’una manera clara, i això provoca una certa frustració, en 
el sentit que hi ha persones que identifiquen el fet de demanar amb el fet que tu hagis de 
donar compliment a aquest prec. I en aquest cas no estem en condicions d’atendre’l en 
aquest moment, fins que no descartem totes les possibilitats i no haguem de prendre una 
decisió definitiva sobre aquest espai. 
Mentrestant el que s’ha  fet és intentar  solucionar aquells  problemes que tenen les entitats 
–que tampoc són tantes– que n’hi ha que no tenen locals, per exemple venien les Aules de 
Difusió Cultural, se’ls ha trobat un espai a l’Arxiu Comarcal; tot just fa dues setmanes vàrem 
convidar totes aquestes entitats a visitar el nou espai al Lliberada Ferrarons, que són tres 
pisos, que hem posat també a disposició d’aquestes entitats; alguna com l’ANC hi ha 
mostrat la seva conformitat, el Banc del temps també semblen interessats, ells ens han 
d’acabar de donar resposta, l’ANC ja ho ha fet. Intentem donar solució a tots els problemes 
de locals que tenen aquestes entitats mentre no s’arriba a prendre una solució sobre aquest 
possible ús de l’antic Hospital sant Jaume, que no està ni descartat ni decidit. 
El nostre model, penso que és un model que també el trobaran en aquest Pla de Govern, és 
el model que sempre quan ens hem compromès electoralment, és el de potenciar els 
ateneus que ja existeixen. És a dir, aquest espai de relació que necessiten les entitats; una 
cosa són despatxos, com individualment es poden trobar, que això genera molt poca vida, i 
molt poc treball en xarxa, una altra de diferent trobar espais on més enllà de fer les seves 
activitats després puguin prendre un cafè, una cervesa o alguna cosa, parlar amb l’un, parlar 
amb l’altre... I aquest és el model dels ateneus que va néixer va 150 anys en aquest país. És 
el model dels ateneus antics era bar, un petit teatre i biblioteca; les biblioteques han quedat 
completament descartades amb la Xarxa de Biblioteques de Catalunya, però el model vàlid 
continua essent llocs on fer l’activitat i una cafeteria on després hi hagi aquest espai de 
relació. Per això tenim la intenció de fer més accessible l’Orfeó, els Catòlics; hi ha la 
possibilitat del Casino, no està descartat, però val molts i molts diners poder-ho arreglar. I un 
altre lloc que també en aquest moment estem pensant en l’any que ve la possibilitat de 
donar-li aquest joc és la Carbonera, l’espai de baix del Teatre Principal, que pogués ser un 
lloc de trobada d’entitats i on passessin coses: hi haguessin activitats, però més enllà 
d’aquestes activitats després això. 
En tot cas en aquest moment el que hi ha sobre la taula és això: no hi ha una resposta 
definitiva, perquè no s’ha pres sobre l’antic Hospital, però continuem treballant per donar 
resposta a totes aquelles demandes puntuals i individuals d’entitats que ens les demanen. 
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
CURSOS OCUPACIONALS.- Mirant els cursos que hi ha a la Garrotxa, miràvem el portal de 
formació professional no reglada, si jo sóc una persona que estic aturada i que no tinc gaire 
diners, o bé que em vull reciclar, i a més no sóc emprenedora –que també pot ser–, mires 
els cursos i la majoria són d’emprenedoria, que són gratuïts. La resta n’hi ha que valen 
menys diners –45 euros el d’Excel–, n’hi ha de 120 euros –tallers de Wordpress–, després el 
d’ESADE que val 6.000 euros, aquest ja impensable; després atenció i comunicació al client 
de 120 euros. Mirant això, després hem mirat i hem estat pensant, que el SOC ofereix 
diferents cursos de formació, són cursos anomenats “ocupacionals”, que tenen una llarga 
durada. Són cursos de 800 hores, que a més a més tenen pràctiques i que a més a  més et 
pots especialitzar o pots professionalitzar en un àmbit, en un determinat sector.  
Olot des de fa dos anys no es presenta a cap d’aquestes subvencions i ho pot fer, perquè a 
aquestes subvencions també s’hi poden presentar ajuntaments –per tant l’Àrea de 
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Promoció– i també s’hi poden presentar fundacions –per tant la FES–. Hem mirat i hem vist 
que en altres comarques, per exemple a l’Alt Empordà se n’han fet dos, al Baix Empordà sis, 
al Gironès trenta-dos, Pla de l’Estany tres, Ripollès quatre, la Selva sis. I ens preguntàvem, 
sabem que els requisits són complicats –ja ho sabem– sabem també que l’Àrea d’Ocupació, 
ho anem dient que pensem que hauria de ser una àrea més potent, en el sentit que els 
treballadors, el seu sou no depengués d’una subvenció cada any. Però els hi volem 
demanar si s’han plantejat fer algun curs ocupacional d’aquestes característiques. 
 
Respon la Sra. Zambrano. Una mica per contestar la pregunta de si ens hem plantejat fer 
cursos ocupacionals, no ens ho hem plantejat tan sols, sinó que els estem fent, en aquests 
moments hi ha quaranta persones joves a Olot que estan fent aquests cursos, vint que fan 
un programa que es diu Joves per a l’ocupació i vint més Fem ocupació per als joves. Cada 
cop que en surt un ens el plantegem i ens el mirem amb lupa, perquè ens interessa si estan 
subvencionats poder-los fer.  
Si bé té raó que fa potser dos o tres anys que no estem fent els que s’havien fet, i el motiu 
és perquè hem fet vàries taules amb l’escola Pia, amb en Raül d’Aula forma’t que feia 
fusteria, amb l’EIO informàtica. Tota aquesta gent, valorant els resultats de quanta gent 
s’ocupava acabats aquests cursos, i els hem canviat: hem deixat de fer aquests, que no ens 
donaven el resultat que nosaltres crèiem que era l’adequat, i els hem canviat per programes 
per la gent que vol estudiar informàtica està fent cursos d’informàtica allà. Es fan els 
mateixos, però sense ser concretament aquests del SOC.  
I els diners que anaven destinats a aquests cursos, que hi havia una part que sempre 
posàvem nosaltres, doncs els posem directament i els fem més adequats. Estem fent uns 
cursos de magatzem, que la gent que els acaba té sortida; els d’informàtica sí que els fem; 
hem canviat uns per altres i el criteri és quanta gent s’acaba ocupant sortint d’aquests 
cursos.  
I ja li dic, en aquests moments hi ha quaranta persones que els estan fent ara. 
 
Intervé la Sra. Descals. 
 
COMISSIÓ DE SEGUIMENT OBRES XARXA AIGUA.- Me’n torno anar a l’aigua, que 
n’havíem parlat abans en els assabentats. Mirant el plec de condicions vàrem veure que hi 
havia una Comissió de seguiment, i que en aquesta Comissió de seguiment, en principi hi ha 
d’haver un reglament. Ens preguntàvem, concretament saber com funciona aquesta 
Comissió que controla el plec de condicions, per quin reglament es regeix, cada quan es 
troben –si és anual– i on es poden consultar les actes de reunions o això.  
 
Respon el Sr. Gelis. Si ho entès bé vostè preguntava com fem el seguiment de la concessió 
de SOREA de l’aigua. Hi ha unes reunions dels tècnics municipals que porten les 
infraestructures, que porten el tema de l’aigua, trimestrals també amb la regidoria i amb 
l’empresa, que fem el seguiment de com està funcionant el servei d’aigua, les avaries o 
problemàtiques que puguin haver-hi. Això són unes reunions trimestrals, més o menys, no 
amb tota exactitud però són unes quatre reunions a l’any. En una d’elles és la que fem tota 
la previsió d’inversions per al període de l’any següent i com ha anat el tancament de les 
inversions de l’any en curs. Justament avui s’ha donat el cas que ho hem parlat aquí en el 
Ple, i també a la Junta de Govern, però anualment també se’n dóna compte, en alguns 
casos en diferents vegades a la Junta de Govern, i un cop a l’any al Ple, el tancament i la 
previsió de futures inversions de l’any següent. I també en finalitzar l’exercici, en una de les 
reunions hi ha els serveis econòmics, que fan també tot el resum econòmic de com ha anat 
l’any, de com ha anat la concessió, de com ha anat la facturació de la concessió i de la 
previsió per a l’any següent per preparar el pressupost.  
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Diguem que des del punt de vista estricte, d’actes no se’n fan, sinó que simplement hi ha les 
reunions, se solucionen tots els problemes que hi hagin, i després se’n dóna compte a la 
Junta de Govern Local o bé al Ple, segons s’escaigui. 
 
Intervé el Sr. Rubió. 
 
PLEC DE CONDICIONS BAR – CAFETERIA MONTSACOPA.- El següent prec, o pregunta, 
és referent al plec de condicions que ha sortit fa poc, que regirà l’adjudicació mitjançant 
concurs, de la concessió per a la gestió i explotació del bar-cafeteria del Montsacopa. En un 
punt d’aquestes condicions, en el tretzè, en la part de valoració, podem veure que es dóna 
màxima valoració, en concret quaranta punts per l’oferta gastronòmica. Llavors això no ens 
encaixa amb el que se’ns va dir en el Ple del mes de desembre passat, en què el Sr. Estanis 
Vayreda ens va exposar el projecte i ens va dir que era un lloc on s’hi farien –tal qual– 
“torrades i plats combinats”. Per tant, com és que es premia l’oferta gastronòmica? 
Demanem coherència i que no ens diguin falses veritats o que ens responguin aquest dubte 
que ens plantegem. 
 
Respon el Sr. Vayreda. No recordo si vaig parlar de torrades, de frankfurts o 
d’hamburgueses, en tot cas havien estat exemples, perquè nosaltres no podem decidir la 
proposta gastronòmica que ens faran els concessionaris. I sempre hem dit que a partir de la 
proposta que ens facin escollirem, entenent que volem una proposta que sigui digna, i que 
vagi en sintonia amb la proposta extraordinària del volcà, i segurament vostès segons quina 
proposta també, ara dirà: ostres, aquesta proposta potser no s’adequa massa. Pensi que és 
un concurs obert que s’hi pot presentar gent de la Garrotxa, però gent de fora, i per tant té 
lògica que donem la màxima puntuació al que nosaltres entenem que és més important, que 
és la proposta gastronòmica, perquè volem una proposta de qualitat, i que serà una bona 
oportunitat per fer la promoció del productes d’aquí, del territori. Doncs, ens sembla que 
aquelles propostes, en què la proposta gastronòmica s’adeqüi al que com a Ajuntament 
volem, per això té la màxima puntuació respecte a altres qüestions. 
 
Intervé el Sr. Rubió. 
 
TANCAMENT COMERÇOS.- També referent a una notícia que ha sortit aquestes setmanes, 
que està molt bé, i felicitem també el Sr. Estanis Vayreda, per les dades que va donar la 
setmana passada respecte als establiments de nova obertura, pensem que és una dada 
positiva. Però deixant de banda l’excel·lent titular, els voldríem demanar el nombre 
d’establiments tancats des de fa temps i en quina zona d’Olot estan ubicats, i perquè en 
aquesta zona. Per exemple, n’hi ha molts que de la plaça Major a la plaça del Carme estan 
tancats, només cal passejar-s’hi.  
Esperem que la voluntat en continuar aquesta bona dinàmica –com es diu al final de l’article 
que va sortir publicat a la web de l’Ajuntament– afecti els establiments buits ubicats al cor 
del barri vell d’Olot, des de la plaça Major fins a la plaça del Carme i en els carrers 
adjacents, entre els quals hi ha el flamant carrer comercial dels Sastres, que havia estat un 
dels carrers més vius i dinàmics anys enrere.  
No ho podem atribuir tot a l’Ajuntament, està clar; la crisi ha afectat el comerç i la imatge de 
veure locals buits al centre de les ciutats està a la tendència d’aquests darrers anys. Però 
ens sembla que els locals que s’haurien d’haver anat ocupant i anar omplint d’activitat en 
aquest procés de recuperació, haurien d’haver estat els del barri vell; atès que el barri vell, 
tot ell, és el cor de la ciutat i no podem permetre que l’estiguem empobrint, convertint poc a 
poc en un barri vell degradat, buit, abandonat i la típica frase que ha sortit en altres 
ocasions: que estiguem fent una “ciutat tortell”. 
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Respon el Sr. Vayreda. La dificultat de saber els locals comercials buits passa –no sé si se’n 
recordarà perquè vostè és més jove que jo– no sé si recorda el Sr. Aznar quan va eliminar 
l’impost d’activitats econòmiques. Això a part de suposar una rebaixa dels ingressos dels 
ajuntaments, va suposar un problema secundari: que no tenim padró d’activitat econòmica 
amb coneixement pels ajuntaments. I per tant, en aquests moments, jo recordo quan vàrem 
entrar a l’equip de govern i vàrem demanar quantes activitats econòmiques hi ha a la ciutat, 
doncs això amb exactitud, cada dia com a padró, això no existeix.  
Llavors com ho fem per saber les baixes? Doncs des de fa dos any, l’àrea d’Ingressos, el 
SIGMA i l’Institut Municipal de Promoció d’Olot, treballem conjuntament amb les dades que 
ens envia Hisenda un cop l’any –de fet ara fa quinze dies hem rebut les de l’any 2014–, 
aquestes dades es lliguen amb el padró d’escombraries, però és clar, no totes les empreses 
o no tots els autònoms paguen escombraries. Llavors utilitzem també les activitats, però què 
passa? La gent no dóna de baixa l’activitat de seguida, o de baixa les escombraries, de 
seguida que ha acabat l’activitat; de vegades la donen de baixa quan els arriba el rebut del 
següent any. Per tant, en aquests moments sí que jo li puc dir –perquè aquestes dades les 
estem actualitzant– que en aquests moments, a Olot hi ha 1.929 activitats econòmiques, que 
estan en locals físics. Després hi ha 2.500 autònoms, però que alguns poden estar en 
aquests locals físics, altres no, potser treballen des de casa. A més a més hi ha 1.096 
empreses; que algunes poden ser en locals, altres no. Per tant en aquests moments els 
Ajuntaments tenim dificultats per saber exactament el nombre d’activitats econòmiques que 
hi ha.  
En quant a baixes, sí que li puc dir que des del 2006, a Olot les baixes d’activitats, en tots 
els sentits –comercials, industrials– han estat unes 862 baixes. Veurà que darrerament en 
les Juntes de Govern, el Sr. Guix porta baixes, perquè s’està regularitzant, però el 2015 hem 
donat de baixa negocis que potser han tancat fa cinc anys; per tant és una feina de 
formigueta, que a partir del boca-orella i de les visites al carrer, s’està fent. Però en tot cas, 
també per la seva tranquil·litat, sàpiga que s’han obert molts més negocis i moltes més 
activitats en aquests anys que no pas baixes; que en els darrers anys, inclús en els 
moments de crisi, hem tingut uns anys extraordinaris en quant a activitats, no només 
comercials, sinó també industrials. En concret a les 501 que vaig dir jo eren només activitats 
comercials, però d’activitats de llicències són 629 en els darrers quatre anys, en moments de 
crisi. I en anys, per exemple el 2013, superant anys com el 2008 o el 2009. Per tant, tot i que 
és evident que hi ha menys activitat, per sort sempre hem dit que tenim un territori amb gent 
emprenedora que continua obrint negocis. 
I en quant al barri vell, jo a banda dels discursos més retòrics que acaben fent vostès, a mi 
m’agradaria que ens presentin propostes concretes sobre com ho farien vostès per omplir 
aquests espais. Perquè al final les botigues volen consumidors, vostès es queixen perquè no 
els agraden els esdeveniments que fem per portar gent. Nosaltres hem fet el projecte 
d’espais actius, hem fet activitat al centre de la ciutat, intentem posar actius comercials; tant 
de bo depengués de nosaltres i les grans marques volguessin anar al Carme, pot estar 
segur que jo he trucat a moltes marques perquè puguin venir, però no podem intervenir en 
aquest sentit. Per tant, tant de bo tots els carrers es poguessin anar omplint. El que es tracta 
que la ciutat sigui prou atractiva, ens recuperem una mica de la crisi, la superem i es vagin 
omplint els carrers. Però en tot cas jo sí que els convido que ens facin propostes concretes. 
El carrer dels Sastres nosaltres hem intentat per la Fira de Sant Lluc, fer els projectes 
d’intentar ocupar, que es mostrin els locals. Per tant intents n’hem fet molts, no en devem 
saber més, però en tot cas de veritat que els convido, perquè com que veig que és un tema 
que els preocupa, que ens facin propostes concretes, o potser ja en coneixen alguna, i de 
veritat que estaré encantat que les puguem aplicar si creiem que poden funcionar.  
 
Intervé la Sra. Casanovas. 
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AMBULÀNCIES CONCERTADES.- Sí que ens ha arribat per diversos costats una inquietud 
en el transport de les ambulàncies. Avui ha sortit a les notícies que des de la Diputació de 
Girona havien presentat també un prec a la Generalitat, doncs prego a aquest Ajuntament 
que també faci un seguiment del mal funcionament que hi ha actualment amb la nova 
concessió d’ambulàncies, sobretot de les ambulàncies concertades; no parlo de les 
d’urgència, que aquestes sí que ens ha arribat que més o menys funcionen, potser no com 
abans, però sí que funcionen. Però a les concertades hi ha molts dèficits, i a veure si des de 
la Generalitat, fent pressió des dels diferents ens públics, podem millorar-ho.  
 
Respon l’Alcalde. Jo crec que aquesta pregunta la va fer vostè mateixa en el Patronat de 
l’Hospital. És veritat que ahir en el Ple de la Diputació vàrem aprovar, em sembla que per 
unanimitat, el fet de demanar al Servei Català de la Salut que es preocupés de què havia 
passat amb les ambulàncies. La resposta a la seva pregunta, en el Patronat de l’Hospital és 
que realment les coses havien anat molt malament, però que semblava que millorava, que 
l’empresa que havia guanyat aquest concurs, que com tot els concursos amb les seves 
característiques al final hi ha una empresa que guanya, no coneixia prou bé quina era la 
dinàmica que hi havia aquí a les comarques de Girona. La resposta de la directora mèdica 
va ser: les coses han millorat, però ho hem d’anar seguint. Jo crec que és a través de 
l’Hospital que anirem fent aquest seguiment  i que anirem fent les peticions que 
corresponguin a nivell del Servei Català de la Salut, però que és un tema que evidentment 
seguim.  
Crec que fer-ho des de l’Hospital està bé. I coincidim en això, a Girona també es va dir el 
mateix, el problema són les ambulàncies no urgents, les urgents sembla que de moment 
continuen anant bé. Les no urgents, ens van explicar a l’hospital, que per exemple no tenien 
GPS els primers dies que funcionaven i que això va provocar un cert daltabaix. Ara espero 
que ho vagin fent i que vagin millorant i que donin el servei que necessiten als ciutadans.  
 
Intervé la Sra. Barnadas. 
 
ENLLAÇ BARRI SANT MIQUEL I BARRI MORROT.- Ens ha arribat una preocupació des del 
barri de sant Miquel, que suposo que també els hi han fet evident a vostès, que hi ha un 
enllaç molt problemàtic entre el propi barri i el barri del Morrot, que hi ha molts 
desplaçaments d’alumnes que van del barri de Sant Miquel a l’Institut Montsacopa; que 
també els habitants del barri que són de cultura sikh tenen el seu lloc de culte al barri del 
Morrot; o gent que per exemple treballa al polígon. Es veu que els desplaçaments es fan a 
partir de camins per finques privades, o a la carretera de les Feixes, per exemple, que és 
molt estreta i sense possibilitat peatonal. I per tant era per veure si l’Ajuntament, l’equip de 
govern, té alguna acció prevista en aquest sentit. 
 
Respon el Sr. Berga. Aquesta és una petició històrica, una petició que a nosaltres també ens 
ha arribat de la comunitat sikh, que des del mes d’agost van obrir el seu temple al barri del 
Morrot, donant-se a més a més que molts d’ells viuen a la zona de Sant Miquel i les Tries, i 
és veritat que utilitzen aquest travessar els camps, sense il·luminació, i ho fan servir, la 
comunitat ens ho ha fet arribar. Però abans de la comunitat també ens ho havia fet arribar el 
propi barri pels escolars, que tota la vida han hagut d’anar a l’Institut Montsacopa per aquest 
mateix camí, i també a l’hivern tornen de fosc, i ja no cal dir des que es va obrir l’escola del 
Morrot, que també n’hi ha una bona colla. 
És una de les accions recollides dintre del PIEM de Sant Miquel. Aquest PIEM precisament 
aquesta setmana ens hem reunit amb els veïns, comencem a fer-lo operatiu precisament 
aquest dilluns de la setmana que ve amb els veïns, amb aquella disponibilitat pressupostària 
que tenim en aquest moment, que siguin ells els que ens marquin les prioritats. Aquesta és 
una de les accions que probablement serà prioritària, ells també ho han dit així, i una vegada 
acabem determinant quines són, sigui aquesta o sigui una altra, és quan l’equip tècnic de 
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l’Ajuntament es posarà a treballar per solucionar-ho. Estem completament d’acord en què 
això demana una solució, i esperem que sigui una de les accions escollides pels veïns i per 
a nosaltres. 
 
Demana la paraula el Sr. Guix per tal de respondre a una pregunta del Ple passat. És una 
pregunta de la Sra. Barnadas, hem fet els deures, evidentment. Ens va preguntar pels 
PAES, no sabia exactament la tramitació: falta una darrera aprovació per part de la 
Diputació de Girona, i un cop estigui aprovat, la majoria de mesures que hi ha aquí, que són 
més de 60, ja algunes les estem aplicant i altres les tenim recollides en el Pla de Govern. 
Anirem fent reunions de coordinació perquè sàpiguen com estan anant els temes del PAES. 
 
Intervé l’Alcalde. La Diputació va fer un gran esforç perquè es fessin PAES i llavors es va 
acumular molta feina d’aprovació de PAES, però segur que estan al dia. 
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a dos quarts 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 LA SECRETÀRIA 


