ACTA NÚM. 3
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 17 DE MARÇ DE 2016
1a. CONVOCATÒRIA
Expedient Núm: PLE2016000003

A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 17 de març de 2016, a dos quarts de vuit del vespre,
es reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota
la presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (CiU), amb objecte de
celebrar sessió ordinària, pública i de primera convocatòria que correspon al dia
d’avui.
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (CiU), Núria Zambrano i
Costejà (CiU), Estanis Vayreda i Puigvert (CiU), Núria Fité i Grabalosa (CiU),
Montserrat Torras i Surroca (CiU), Josep Gelis i Guix (CiU), Jordi Alcalde i Gurt
(CiU), Pere Gómez i Inglada (ERC), Anna Barnadas i López (ERC), Clara
Casanovas i Sarsanedas (ERC), Josep Quintana i Caralt (ERC), Lluís Juncà i
Pujol (ERC), Josep Guix Feixas (PSC), Jaume Mir Bagó (PSC), Mercè Traveria
Costa (PSC), Mireia Tresserras Fluvià (CUP), Lluís Rubió Amargant (CUP), Anna
Descals Tresserras (CUP), Xavier García Zabal (OeC).
Excusa la seva assistència la Sra. Maria del Mar Roca i Reixach (CiU).
Actua com a secretària la Secretària General, Sra. M. Glòria Gou Clavera.
Hi assisteix l’interventor de Fons municipal, Sr. Jordi Salvador Culí i el Gerent de
l’Ajuntament d’Olot, Sr Jordi Güell Güell.
Intervé l’Alcalde. Si els hi sembla començarem l’última reunió oficial d’un dijous
carregat de reunions, que hem començat a les vuit del matí molts dels aquí presents
amb la Junta de Govern Local, que hem seguit amb el Ple dels infants, que feia goig
veure la Sala de Plens tan plena. I ara a més sense pressió del temps, perquè els
nens havien de tornar a casa i ser puntuals. Comencem aquest Ple ordinari del mes de
març.
1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior.
2. - DESPATX
Intervé l’Alcalde. Dues notícies tristes, que crec que val la pena que com a Corporació
fem arribar a les seves famílies el nostre condol.
Una és la del Doctor Antoni Noguera Massa, explicar aquí la trista coincidència que fa
pocs dies ell se’m va presentar i em va dir que tenia un llibre ja a punt per poder-lo
publicar, i que necessitava un cop de mà des del punt de vista econòmic, a veure si
l’Ajuntament el podria ajudar. Li vaig preguntar quants anys tenia i em va dir norantasis anys. Que un senyor de noranta-sis anys sigui capaç d’escriure un llibre sobre el
romànic; vàrem parlar amb el Sr. Berga i vàrem dir que havíem d’ajudar-lo, i li havíem
donat hora per comunicar-li això el divendres a les onze del matí; per desgràcia el
divendres a les onze del matí èrem al seu enterrament. La vida té aquestes coses,
però crec que ha estat una persona que ha aportat moltíssimes coses a la nostra
ciutat, des de ser dels primers odontòlegs que va estar treballant aquí i tantíssima gent
que va passar-hi, però la seva col·laboració a la cultura, a la divulgació cultural, a
tantes entitats culturals i a la difusió del coneixement del nostre territori, crec que val la
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pena que li fem arribar a la seva família el nostre condol.
I l’altre és el Sr. Josep Maria Carrera, que també s’ha mort fa pocs dies, el dia 11. En
Josep M. Carrera era un enamorat del ciclisme, una persona, a part de ser barber i
estar aquí a Olot i estar relacionat amb moltíssima gent, era un gran enamorat del
ciclisme. Ell va començar i va estar impulsant el Club Ciclista Olot, d’aquí han sortit
ciclistes que fins i tot actualment són noms reconeguts i han aconseguit fins i tot
alguna medalla en competicions; em penso que en alguns jocs olímpics. Jo crec que
val la pena que també com a ciutat li fem arribar el condol a la seva família, perquè en
Josep M. Carrera és una altra persona d’aquelles que ens ha aportat a la ciutat, des de
la seva senzillesa i des de la seva manera de ser molt jovial . Ha impulsat el ciclisme a
la nostra ciutat, i per tant val la pena que li fem arribar el condol de la Corporació.
Dit això, ja dic sempre als plens, com que a les Juntes de Govern Local ja vaig
explicant més o menys quina és la meva activitat, només donar compte d’algunes
entrevistes que crec que sí que tenen importància:
- Una és amb el Molt Honorable President Sr. Carles Puigdemont, vaig estar amb ell
a Girona per felicitar-lo i desitjar-li tot l’èxit en aquest gran repte, que ara té en
aquests moments com a Molt Honorable President de la Generalitat, i també per
explicar-li alguns temes de ciutat que teníem sobre la taula, perquè també en
tingués coneixement de primera mà.
- Donar compte de la visita a Olot del President de la Diputació, Sr. Pere Vila, que va
acabar amb una trobada d’un Consell d’Alcaldes. Crec que també va anar bé per
poder-li explicar temes de ciutat i que conegués projectes que tenim en aquests
moments i sobre els que estem treballant.
- També donar compte de la meva incorporació al Consell Rector o Consell de
Direcció del Servei Català de la Salut, en representació de l’Associació Catalana de
Municipis, i la meva presència a la primera reunió. Aquí hi havia el Conseller Comín,
el Sr. David Elvira, que és el Director del Catsalut, amb els qui vaig poder parlar de
temes d’aquests de sanitat i d’Olot, tots estan molt entusiasmats per veure com va
marxant l’Hospital, i també de temes olotins en vàrem estar parlant.
- També donar compte de la meva reunió amb l’Honorable Consellera Sra. Neus
Munté, Consellera de la Presidència de la Generalitat, amb qui havíem tractat
temes de l’Hospital, de la rehabilitació de la residència de l’Hospital, quan ella era la
Consellera de Benestar Social. Em va semblar que valia la pena que anés allà, que
parlés amb ella, que li expliqués com estaven les coses. A més ella també té sota la
seva responsabilitat en aquests moments Esports, i per tant també li vaig explicar el
tema dels camps de futbol. Ella va estar molt amable i crec que en els temes
aquests ens acabaran donant ajudes, o tindrem el recolzament del govern de la
Generalitat.
- I ahir a la tarda vàrem anar al Parlament, ens vàrem reunir amb l’Honorable
Conseller Sr. Josep Rull, Conseller de Territori i Sostenibilitat, amb el Sr. Agustí
Serra, que és el Director General d’Urbanisme; per parlar d’algun tema d’urbanisme
i sobretot per parlar del tema de la variant i de la necessitat que això vagi endavant.
- I només, després en tindrem un punt específic, però dins dels actes deixi’m que
destaqui l’acte de presentació de “Dinàmig” crec que té tot el sentit, després tindrem
temps de parlar-ne, però per a mi és molt important aquesta col·laboració entre
Consell Comarcal i Ajuntament d’Olot per tirar endavant els temes de promoció
econòmica, en el sentit més ampli; crec que és important i per això també en el
despatx oficial he volgut fer-ne esment específicament aquí al Ple.
Seguidament, el Sr. Alcalde dóna compte dóna compte a la Corporació del nombre de
visites que ha rebut des del nombre de VISITES que ha rebut des del dia de la
celebració del darrer Ple ordinari, celebrat concretament el dia 18 de febrer:
- de particulars : 28
- d’entitats : 35
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Tot seguit, el Sr. Alcalde dóna compte de les ENTREVISTES, que ha mantingut durant
el mateix període, amb diferents càrrecs de l’administració :
- el dia 19 de febrer, es va desplaçar a Girona per entrevistar-se amb el M.Hble. Sr.
CARLES PUIGDEMONT, President de la Generalitat que es trobava de visita al
territori. I seguidament, a Olot, va rebre la visita institucional del President de la
Diputació, Sr. PERE VILA, que es trobava a la ciutat per trobar-se amb els diferents
alcaldes de la comarca.
- el dia 20 de febrer es va entrevistar amb el Sr. GERARD FIGUERAS, nou Secretari
General de l’Esport, que va venir per assistir a la Gala de Horseball 2016 que se
celebrava en un restaurant de la ciutat.
- el dia 1 de març es va desplaçar a Barcelona per assistir a una reunió del Consell
Rector de Catsalut, en la qual hi eren presents l’Hble. Sr. ANTONI COMIN, Conseller
de Salut i el Sr. DAVID ELVIRA, Director de Catsalut.
- el mateix dia 3 de març, es va desplaçar a Barcelona per entrevistar-se amb l’Hble.
Sra. NEUS MUNTÉ, Consellera de la Presidència de la Generalitat de Catalunya.
- el dia 4 de març, va tornar a anar a Barcelona amb el regidor Estanis Vayreda per
entrevistar-se amb la Sra. ESTER PLANAS, Directora de la Fundació “la Caixa” .
- i finalment el dia 16 de març, es va desplaçar a Esplugues de Llobregat per
entrevistar-se amb el Sr. GERARD FIGUERAS, el nou Secretari General de l’Esport.
I a la tarda va tenir una visita conjunta amb l’Hble.Sr. JOSEP RULL, Conseller de
Territori i Sostenibilitat i amb el Sr AGUSTÍ SERRA, Director General d’Urbanisme, al
Parlament de Catalunya.
A continuació el Sr. Alcalde dóna compte de les REUNIONS i ASSISTÈNCIA A
ACTES que ha mantingut durant el mateix període :
- el dia 19 de febrer, va anar a donar la benvinguda als joves que es trobaven a l’espai
Ideal, per debatre els pressupostos participatius.
- el dia 20 de febrer va assistir a la Gala de Horseball 2016 que se celebrava en un
restaurant de la ciutat.
- el dia 21 de febrer va assistir al Concurs de poesia breu, que va tenir lloc a l’Esplai “la
Caixa”.
- el dia 22 de febrer va assistir a la reunió del Consell de Direcció del Servei Català de
la Salut que va tenir lloc a Barcelona.
- el dia 23 de febrer va anar a firmar un conveni de col·laboració per a la utilització de
l’espai Ideal amb la Fundació Catalunya La Pedrera a Barcelona.
- el dia 3 de març, va assistir a la celebració d’aniversari dels Pisos de la Plaça
Balmes.
- el dia 4 de març, va assistir a la presentació de l’Agència d’Innovació i
Desenvolupament de la Garrotxa : DINAMIG que va tenir lloc a la sala Torín.
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- el diumenge 6 de març va presenciar la cercavila de cavalls dels Amics de Sant
Antoni i d’altra banda, a la inauguració de la mona de Pasqua de Jordi Ferrer.
- el dia 8 de març va assistir a l’Assemblea del Consorci de Vies Verdes que va tenir
lloc a la seu de la Diputació.
- el dia 9 de març, juntament amb el regidor d’Educació, Jaume Mir, va fer una visita a
la Llar d’Infants de Montolivet, en el marc de les visites periòdiques que fan a les
escoles i seguidament es va desplaçar a Barcelona per assistir a la reunió del Consell
Rector del CSC.
- el dia 10 de març es va desplaçar a Figueres per assistir a un dinar d’alcaldes,
organitzat per l’Associació Catalana de Municipis.
- el dia 12 de març, va assistir a la inauguració de la Jornada sobre energia i eficiència
energètica que es va celebrar a la sala Torín. A continuació va ser present a l’acte de
lliurament de distincions al personal de la Policia que s’havia distingit per alguna
actuació al llarg de l’any i que va tenir lloc al Saló de Sessions. I seguidament va
participar en l’Assemblea de veïns de Bonavista, que va tenir lloc al local social del
barri.
- el dia 14 de març, va assistir a la reunió del Patronat de la Fundació la Caritat i
seguidament, a l’acte de signatura de Convenis 100% amb diferents empresaris, que
va tenir lloc al Saló de Sessions.
- i finalment, el dia 16 de març va assistir a la Junta General del CSC (Consorci de
Salut i Social) que va tenir lloc a la seva seu a Barcelona.
3. - DECRETS
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del
2015LDEC003212 al 2015LDEC003215 i del 2016LDEC000371 al 2016LDEC000657.
4.- ACORDS JUNTA DE GOVERN LOCAL
S’informa dels acords adoptats per la Junta de Govern Local des de la darrera sessió
plenària. A partir de gener de 2016 deixen de publicar-se els extractes de les actes de
Junta de Govern Local, atès que en compliment de la Llei 19/2014, del 29 de
desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, es publiquen
les actes íntegrament a la web de l’Ajuntament d’Olot, d’acord amb els paràmetres
establerts en la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter
personal.
5.1. - DONAR COMPTE DEL DECRET DE CONCESSIÓ DE FELICITACIONS,
PLAQUES D'ANTIGUITAT I UNA MEDALLA A DIVERS PERSONAL DE LA
POLICIA MUNICIPAL
Núm. de referència: X2016005486
Núm. expedient: RH212016000001

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 del decret, de 10 de març de 2016, de lliurament de felicitacions
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individuals a divers personal de la Policia Municipal, de lliurament de felicitació
col·lectiva al Cos de Protecció Civil de l’Ajuntament d’Olot, de lliurament d’una medalla
de bronze amb distintiu blau al mèrit policial a l’agent Rosa Maria Vilaseca Marcó i de
concessió de plaques d’antiguitat als agents Soledad Solà Carmona i Santiago
Laguarta Sánchez pels seus 25 anys de servei actiu a la Policia Municipal d’Olot.
Presenta la proposta l’Alcalde. Jo crec que amb la discreció que normalment
caracteritza el que fem en relació a la Policia, vàrem celebrar el Dia de la Policia
municipal i vàrem fer un atorgament de petites recompenses –perquè al final no són
més que petites recompenses– per diversos actes, que els membres de la Policia
municipal havien fet, i que vàrem considerar que tenien una especial significació, i que
els ho volíem agrair; no públicament perquè l’acte no era públic sinó que era restringit,
però sí públicament entre ells volíem distingir determinades persones.
Ara, de totes aquestes distincions que vàrem fer, sí que crec que he de donar compte
aquí al Ple específicament de l’atorgament d’una medalla de bronze amb distintiu blau,
a l’agent Rosa Maria Vilaseca Marcó, per la seva actuació, que és una actuació que
ultrapassa el fet específic de la policia: va detectar un cas d’una estafa realment greu,
a una pobra persona d’edat avançada, i ella va ser qui ho va seguir i va aconseguir
aclarir aquest cas, i per tant ens sembla que aquesta voluntat també de servei als
ciutadans que demostra la policia, en aquest cas l’havíem de distingir amb aquest
distintiu, amb aqueta medalla.
I també donar compte que vàrem donar plaques d’antiguitat a dos agents, a la Sra.
Soledat Solà Carmona i al Sr. Santiago Laguarta Sánchez, pels seus vint-i-cinc anys
de servei actiu a la Policia municipal.
El Ple es dóna per assabentat
6.1. - APROVAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI
TRANSVERSAL XARXA D'ACTIVITATS CULTURALS
Núm. de referència : X2016005818
Núm. expedient: SG102016000004

Vist que el Consell Directiu del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, va
aprovar inicialment en sessió de 4 de març de 2016, la modificació dels seus estatuts,
per tal d’adaptar-se a la disposició transitòria sisena de la Llei 27/2013, de 27 de
desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’Administració local.
Vist que l'article 14.2 b) dels Estatuts del Consorci estableix que en el Consell Plenari
caldrà el vot favorable de la majoria absoluta dels seus components per a la validesa
dels acords que s'adoptin sobre les matèries següents: b) Aprovació i modificació dels
presents Estatuts.
Vist l’article 322 del Reglament d'Obres, Activitats i Serveis dels Ens Locals de
Catalunya, aprovat per Decret 179/95, de 13 de juny, en concordança amb l'article
313.2 del mateix Reglament, regulen el procediment i quòrum necessari de modificació
dels estatuts del Consorci.
Vist l’article 47.2.g) de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases del règim
local, que requereix majoria absoluta per modificar els estatuts.
Vist l'article 15 de la Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les
administracions públiques i del procediment administratiu comú, regula l'encomana de
gestió.
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Per tot això, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- Ratificar la proposta de modificació dels Estatuts del Consorci Transversal
Xarxa d’Activitats Culturals aprovada pel Consell Directiu d'aquest de 4 de març de
2016.
Segon.- Aprovar inicialment la modificació dels Estatuts del Consorci Transversal
Xarxa d’Activitats Culturals en els termes en què s'ha fet constar anteriorment en la
part expositiva d'aquest acord.
Tercer.- Encomanar a favor del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals la
realització dels tràmits següents:
a) Publicació dels presents acords pel termini de trenta dies hàbils, a efectes
d’al·legacions, reclamacions o suggeriments, mitjançant la inserció dels anuncis
corresponents al BOP i al DOGC, disposant que si no s’hi formula cap al·legació,
reclamació o suggeriment durant el termini d’informació pública, la modificació
estatutària que ara s’aprova inicialment es considerarà aprovada definitivament sense
necessitat de cap tràmit ulterior.
b) Publicació al BOP del text íntegre de la modificació dels Estatuts definitivament
aprovats, així com publicació del corresponent anunci al DOGC, anunciant la
referència del BOP en el que s’hagi publicat íntegrament el seu text.
c) Remissió d’aquests acords, junt amb els adoptats per la resta de membres del
Consorci i els Estatuts modificats, a la Direcció General d’Administració Local a efectes
d’inscripció de la modificació operada al Registre d’entitats Locals de Catalunya.
Quart.- Inserir els corresponents edictes d’exposició pública i publicació del text final,
respectivament, en el tauler d’anuncis de l’Ajuntament, als mateixos efectes que els
assenyalats en l’anterior apartat i pels mateixos terminis.
Cinquè.- Notificar el present acord al Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals.
Presenta la proposta el Sr. Berga. El que portem a aprovació és aquesta modificació
dels estatuts del Consorci Transversal Xarxa d’Activitats Culturals, això va ser objecte
d’un prec, fa dos o tres plens per part d’un regidor d’ERC, que ens trobàvem en un
moment que per adequar els estatuts d’aquest Consorci a la nova normativa estatal
que ens ha obligat a modificar tots els estatuts de tots els consorcis, era necessari
adscriure aquest consorci a un ajuntament. Finalment ha estat Mataró la ciutat que l’ha
acollit i això ens va permetre el 4 de març –tot just fa un parell de setmanes– en una
reunió del Consell Directiu del Consorci tinguda a Vilanova, d’aprovar aquests estatuts
que ara s’han d’anar aprovant a tots els plenaris de tots els ajuntaments que formen
part d’aquest consorci.
Com a novetat expressa que valgui la pena destacar, tret de l’adequació dels estatuts
a les noves disposicions legals, només hi ha el tema que s’ha simplificat moltíssim la
possibilitat d’entrar i sortir del Consorci Transversal. És a dir, inicialment aquest
Consorci que es va formar amb 14 ajuntaments semblava com de molta dificultat,
s’havien de fer tot uns tràmits molt feixucs per entrar, ja no cal dir per sortir, s’havia de
fer a través del Ple. El que hem fet ara amb aquests nous estatuts, d’acord amb totes
les ciutats és donar molta facilitat a entrar i sortir, que altres ajuntaments que en
vulguin formar part, i de vegades depèn que la regidoria de Cultura en aquell moment
cregui en aquest treball en xarxa i en vulgui formar part, després et trobes en una altra
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situació que no; doncs que sigui molt més fàcil entrar i sortir. Aquest segurament és
l’aspecte més destacable.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Nosaltres en una situació de
normalitat haguéssim votat a favor d’aquesta proposta, però per raons que en tot cas
m’estendré més en el punt següent –en el punt 7, però que també em referiré a
d’altres– penso fer una mena d’objecció, no de consciència però sí política i
m’abstindré en totes les votacions, exceptuant les mocions; en primer lloc perquè en
presentem una, i en següent lloc perquè també la moció que presenta la CUP ens ve
de gust i ens plau de votar-la a favor.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Nosaltres –com ha
dit el Sr. Berga– vàrem preguntar aquí al Ple sobre com estava el tema de l’adscripció
del Consorci a alguna administració pública, ens n’alegrem que l’Ajuntament de Mataró
hagi fet aquest pas, això també garanteix la qualitat de la Xarxa, nosaltres creiem que
el treball en xarxa, sobretot vista dels que estem de fora de Barcelona, estem a les
ciutats, ens sembla que és important, per a les ciutats grans de Catalunya i ens
n’alegrem molt. Demanaríem, entenc que el regidor, o potser l’Alcalde, ho han agraït a
l’Ajuntament, però ens agradaria que fos de manera formal, amb una carta des de
l’Alcaldia o la Regidoria, per agrair a l’Ajuntament de Mataró que hagi entomat això,
que entenem que era senzill i no era senzill a la vegada, i ells han fet el gest i ens
sembla que estaria bé fer això.
Ens n’alegrem que continuï Transversal, i que faci molta feina i la faci bé.
Intervé l’Alcalde. L’agraïment, evidentment, li farem arribar.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (8 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3
CUP) i 1 abstenció (OeC).
7.1. - PROPOSTA APROVACIÓ PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL I D'OCUPACIÓ DE LA GARROTXA.
Núm. de referència : X2016005663
Núm. expedient: IM072016000002

El juliol de 2011 l’Ajuntament d’Olot, el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament
de les Preses van acordar treballar per integrar els organismes i serveis públics de la
Garrotxa que actuen en l’àmbit de la promoció econòmica (Fundació Garrotxa Líder,
Institut Municipal de Promoció d’Olot, Fundació d’Estudis Superiors d’Olot i Centre
d’Empreses de Les Preses), en un únic ens, una agència de Promoció econòmica. Les
tres entitats promotores van signar un acord, el 27 de desembre de 2011 amb
l’objectiu de treballar per integrar els organismes i serveis públics de la Garrotxa.
Les parts van acordar sis principis rectors per al nou ens, entre els quals:
• Voluntat de definir un model de desenvolupament que permeti garantir la
cohesió i el progrés econòmic i social en el territori.
• Voluntat de crear un instrument conjunt de planificació, actuació, seguiment i
avaluació de les línies estratègiques acordades pels ens promotors.
Posteriorment, el juliol del 2013, les tres institucions varen signar l’acord d’integració
funcional i es va constituir el Consell de Direcció de l’Agència que té, entre d’altres, les
funcions d’aprovar l’estratègia i el model organitzatiu de l’agència. L’Ajuntament de les
Preses, tenint en compte el model d’organització i finançament decideix integrar-se
posteriorment seguint el model que s’acordi per al conjunt d’ajuntaments de la
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Garrotxa
En aquest context entre finals del 2014 i el 2015 el Consell de Direcció de l’Agència va
encarregar la realització d’un PLA ESTRATÈGIC DE DESENVOLUPAMENT
ECONÒMIC LOCAL I D’OCUPACIÓ DE LA GARROTXA que permetés disposar d’un
instrument per identificar les apostes de futur en l’àmbit del desenvolupament
econòmic local i l’ocupació de la Garrotxa i que reforcés el model de governança de
l’Agència.

44

En concret l’estratègia havia de permetre
-

Integrar les diferents anàlisis sectorial existents

-

Elaborar una diagnosi global de la Garrotxa en l’àmbit del desenvolupament
econòmic local i l’ocupació identificant-ne els reptes, necessitats, expectatives i
riscos

42

-

Avaluar l’eficàcia de les activitats en curs i el marc de relació entre els diferents
agents que actuen en l’àmbit del desenvolupament econòmic local.

42

-

Examinar els recursos actuals de la zona per tal d’identificar els que es poden
activar per tirar endavant el Pla

-

Formular el model de territori que volem

-

Emmarcar l’estratègia territorial en l’estratègia Europa 2020

-

Identificar les línees estratègiques i els seus objectius (Pla estratègic territorial) en
l’àmbit del desenvolupament local i l’ocupació

-

Obtenir un Pla d’acció que faci operativa l’estratègia (aquest pla ha de ser una
guia-agenda d’actuació amb els actors que la impulsaran)

-

Disposar d’un sistema de seguiment i avaluació del Pla. Aquest Pla no ha de ser
estàtic i inamovible, sinó que ha de ser un instrument viu (orgànic) que pugui
modificar-se i adaptar-se a les canviants condicions de l’entorn

-

Generar xarxes de treball i espais de confiança entre els actors de la governança

-

Obtenir compromisos individuals amb projectes concrets per part d’actors de la
governança

Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- Aprovar el Pla Estratègic de Desenvolupament Econòmic Local i d’Ocupació de
la Garrotxa.
Presenta la proposta el Sr. Vayreda. Bé, com saben, aquest és un projecte que portem
ja uns mesos treballant, que ho hem fet conjuntament amb el Consell Comarcal i que
avui portem a consideració, perquè pretenem que sigui una estratègia que duri en el
temps i no es limiti només a aquest mandat, i per això, amb la voluntat de trobar el
màxim consens.
Vull fer un aclariment: aprovem l’estratègia de desenvolupament econòmic –on hi ha
un seguit de projectes–, aprovem també l’instrument que ratifica el Pla estratègic, però
no aprovem l’agència Dinàmig; el Pla estratègic no és l’agència, sinó que l’agència
acaba essent l’eina que el Pla planteja per a impulsar precisament aquesta estratègia i
els projectes que se’n deriven. També –suposo que ho han vist– és un pla estratègic
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molt tècnic, en el que voluntàriament i intencionadament no hi ha hagut gairebé
participació política, ni participació de polítics en actiu ni tampoc d’organitzacions
socials i empresarials perquè va semblar als impulsors tècnics que s’havia de basar
més en diagnosis de dades objectives; i a partir d’aquí entrevistes personals i
entrevistes de focus grup, on l’important eren les persones i no tant les organitzacions.
Aquest Pla l’hem elaborat a partir d’una diagnosi que ha donat un seguit de dades
quantitaves que les tenen vostès; en segon lloc –com deia– s’han fet entrevistes i
focus grup per matisar aquestes dades que cal sempre matisar. I al final, com que
tampoc ens volíem quedar en només una reflexió teòrica, es plantegen cinc projectes i
–com deia abans– l’instrument de gestió que haurà d’impulsar l’estratègia, que és
l’agència.
Pel que fa a la diagnosi potser destacar quatre idees: la primera els reptes, que ens
planteja el Pla estratègic: la primera, que sembla que en els propers anys la Garrotxa
pot créixer en ocupació, especialment en el sector serveis. Aquí tenim el repte que tots
plegats hem de continuar treballant perquè el sector industrial continuï també generant
bones taxes d’ocupació; un sector que es va tecnificant i per tant cada vegada
necessitarà treballadors més formats i amb més capacitats.
Un segon repte és que ens planteja el Pla que en els propers anys tindrem –o
s’incrementarà– una bossa d’aturats amb dificultats d’inserció. Això en aquests
moments ja tenim un col·lectiu que atenem, sembla que pot créixer en el futur,
precisament per aquesta tecnificació que pot tenir cada vegada més els sectors
econòmics, i haurem de ser capaços de donar-hi resposta amb gent que, en alguns
casos té poca formació; unes capacitats també potser diferents a les que el mercat de
treball demana, almenys ara i en un futur.
El Pla també planteja un altre risc important per a la comarca, que és que puguem
perdre l’element que ens ha donat benestar econòmic o un cert nivell de renda mitjana
superior a nivell de Catalunya, i és que si Olot i la Garrotxa estem en un benestar
lleugerament superior a la mitjana catalana ha estat perquè hem tingut taxes
d’ocupació molt més altes que a la mitjana de Catalunya; és a dir, tenim menys gent,
proporcionalment, que altres territoris de Catalunya, a l’atur. Això l’estudi també
planteja que en un futur pot perillar, perquè si els sectors econòmics es van tecnificant
això cada vegada pot perillar més, i per tant ens planteja un gran repte que és
incrementar la productivitat de molts dels sectors econòmics i de les empreses de la
nostra ciutat. I aquí sí que cal fer un esforç, sobretot el sector privat –les empreses,
els treballadors– per formar-se millor, per exportar més, per innovar, per gestionar
millor i guanyar productivitat, que segurament serà el que generarà nous llocs de
treball en un futur.
I finalment un quart repte que planteja és que també es preveu un creixement
important en el sector del comerç, l’hostaleria, el turisme, i aquí hem de continuar
liderant la gestió equilibrada entre desenvolupament econòmic i conservació del
patrimoni cultural, i sobretot natural, que hem anat fent i que és un repte també de
futur.
Els focus-grup no repassaré els plantejaments que fan els entrevistats, sí que potser
destacar el cert consens que hi ha entre la gent del territori i també com ens veu la
gent d’altres comarques; però en tot cas no ho destaco. Comentar també que el Pla
estratègic parla de la visió, la missió i els objectius, aquí potser destacar el que és la
visió, és a dir, com es veu el territori a partir de les entrevistes, en un futur; com veuen
Olot i la Garrotxa, el Pla estratègic parla de potenciar aquesta trilogia basada en un
equilibri entre la indústria, el medi natural i la identitat; aquests tres elements molt
propis de casa nostra. I sobre aquests tres eixos mantenir dos aspectes que són
bàsics per a nosaltres, i que fins ara de forma generalitzada hem anat mantenint, que
és aquesta certa posició de benestar i la cohesió social, que també es reconeix com
un actiu important a la ciutat. A la missió planteja també l’oportunitat –que també és un
risc– que és com gestionem com a territori una realitat que tenim des de fa uns anys,
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que és l’obertura de la comarca amb la millora de les comunicacions. Això és evident
que ha canviat molt Olot i la Garrotxa, i aquest és un repte que tenim i que pot ser una
oportunitat, pot ser un risc, però sí que es planteja en el Pla estratègic una possibilitat,
que ja és treballar de forma més cooperativa, de forma més conjunta; no només a la
comarca sinó també establint aliances amb altres territoris de Catalunya.
Finalment també parla d’un objectiu per posicionar Olot i la Garrotxa com un territori
referent a Catalunya i també a Europa, on la compatibilitat entre els valors naturals i
els valors humans es mantingui a partir de també dos elements: un molt antic a la
Garrotxa i a Olot que és l’emprenedoria, i un altre que no ho és tant però déu n’hi do,
que és el tema de la responsabilitat social, que aquí ja des de fa uns anys s’hi està
treballant.
Després d’aquests plantejaments teòrics, com els deia, el Pla concreta en cinc
projectes concrets i una eina, que és l’agència, que com ha dit abans l’Alcalde ja
vàrem presentar; molts de vostès van assistir i esperem que en els propers mesos ja
sigui una realitat.
I per acabar només, molt breument, els cinc projectes que planteja el Pla estratègic:
- El primer és el polígon d’activitat econòmica Garrotxa Plus, aquí el que es pretén,
que ja estem treballant amb la Diputació de Girona, amb EURAM, amb el Consell
Comarcal i SIGMA, és millorar la qualitat dels polígons industrials, i això vol dir millorar
la inversió d’infraestructures i també la gestió dels propis polígons.
- Un segon projecte, que també ja està avançant, que és el projecte d’innovació social,
una estratègia per potenciar projectes d’innovació i emprenedoria social del territori, i
que ens pot ajudar també a donar resposta a aquests reptes d’ocupació que abans els
comentava.
- Un tercer projecte, que anomenem “projecte col·laboratori” que aquí el que es
voldrien oferir són serveis de valor afegit a empreses de la ciutat a partir del treball
amb els centres de formació més tècnica, i al mateix sector empresarial; que aquí
també ja estem treballant conjuntament amb el Centre integral.
- Un quart, on no tenim potser tant de lideratge, excepte en un projecte concret, però sí
que al sector privat està avançant molt, que és tot el tema de l’energia, i aquí projectes
com el de la locomotora d’energia de la Garrotxa, “l’illa espavilada”, que sí que hem
liderat des del sector públic, o altres iniciatives que estan impulsant empreses com
Wattia o Energy Tools, s’emmarcarien en aquest àmbit de projectes en relació a
l’energia.
- I al final, el projecte de turisme intel·ligent, que lidera Turisme Garrotxa, i el que
busca és incrementar aquell turisme de qualitat en els propers anys a la comarca.
M’he allarga una mica però em semblava que era important que comentéssim aquests
temes, per la importància que té i perquè és un document que marca, en teoria però
també en pràctica, alguns projectes importants. I com deia, són moments que, amb
matisos, seria bo que tingués el màxim consens.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Coincideixo amb la importància
que té aquest punt, i precisament per això, una primera objecció que nosaltres tenim
és que pensem que gairebé es mereixia un Ple que es parlés exclusivament d’aquesta
temàtica; no ajuntar-lo, perquè aquesta seria la cosa següent: són gairebé dues-centes
pàgines els documents que se’ns han fet arribar, se’ns ha fet arribar fa set dies hàbils,
per poder-lo valorar i poder emetre alguna opinió. Al Ple d’avui també hi ve el PAES,
són cap a dues-centes pàgines més, que també pensem que mereix un Ple que es
dediqués a parlar d’aquests temes; no penso que algun d’aquests tingui tanta urgència
per ajuntar-lo tot. Per tant una primera objecció és aquesta, és a dir: per a mi és
materialment impossible pair en tants pocs dies tota aquesta documentació.
En el cas del PAES em sembla que era possible tenir-lo abans que en els dos dies que
realment hem tingut, en el cas del Pla estratègic passa exactament el mateix, és a dir,
tota aquesta documentació es té fa molt de temps; per un criteri que no acabo
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d’entendre, es va dir no fem arribar als grups polítics perquè tal dia es fa la presentació
pública a la Sala Torín i després d’haver-ho fet públic es farà arribar als partits polítics.
Bé, no ho comparteixo i no entenc aquest criteri; això hauria permès tenir-lo bastants
dies abans, i per tant haver pogut estudiar amb més detall aquesta documentació. Dic
amb més detall, perquè fer-ho, en principi és un respecte cap a mi mateix, és a dir, la
feina de regidor vol dir que has de fer-la amb una certa dignitat, i dignitat vol dir –entre
altres coses– tenir la documentació, sobretot aquesta de tant contingut i tan densa,
amb temps suficient per estudiar-la, per poder fer alguna proposta; segurament
n’hauríem pogut fer alguna, i en el cas aquest no en farem. Respecte, també per la
gent que ens ha votat, a la vora de 900 persones ens van votar, i en un tema tan
important com vostè ja ha remarcat que és aquest tema, no podrem dir absolutament
res. I respecte també cap a l’equip de govern, és a dir, estiguéssim d’acord o no,
segurament hauríem pogut fer algunes propostes que en aquest cas no tindran ocasió
ni tan sols de poder estar en desacord.
I també tinc una objecció fruit de les seves paraules, que si no he entès malament, diu
“aquest Pla estratègic és molt tècnic, no hi ha hagut voluntàriament participació
política” i no sols en el seu desenvolupament ha estat així, sinó que amb aquesta
manera de treballar tampoc tenim aquesta participació política poder-la expressar en
aquest Ple.
I ni que sigui en el Ple que l’haguéssim pogut fer, tinc una opinió contrària: penso que
en assumptes de tanta importància, el generar consens al voltant de les propostes és
un aspecte bàsic, i generar consens vol dir tant en les organitzacions polítiques, com
sindicals; totes les que la societat olotina té alguna cosa a dir sobre aquest tema. Per
tant, per aquest motiu, en aquest tema i també en el PAES –que pràcticament repetiré
les mateixes argumentacions– faig aquesta mena d’objecció; m’abstindré en les
votacions, com he dit ja abans, de tots els punts, amb l’excepció de les mocions que
es presenten.
En tot cas voldria acabar dient que també vull expressar que estic convençut que no hi
ha mala fe. Vull dir, amb el que estic expressant ara no vull dir que hi hagi una voluntat
que no puguem tenir una discussió en condicions. D’això n’estic segur, vull dir, és una
dinàmica i jo entendria –i així ha passat en alguna ocasió–, que hi ha hagut de
vegades punts o documentació, que per la urgència o per tenir-lo molt a darrera hora i
haver-se d’aprovar amb caràcter d’urgència hi ha aquest poc temps. Però em sembla
que en aquests dos punts no es donen aquestes circumstàncies i m’agradaria que això
no es reproduís i que es poguessin tenir discussions en condicions, sobretot en temes
tan importants.
Intervé l’Alcalde. Només per posar una mica el punt i no m’agrada fer el diàleg així,
sinó que prefereixo acabar, però sí que crec que hem de fer alguna puntualització
sobre això: aquest punt el portem al Ple però es podia haver aprovat a la Junta de
Govern Local. És a dir, el portem precisament aquí per poder escoltar tothom i per
poder-ho debatre, però no en teníem ni tan sols obligació de portar-ho al Ple. La nostra
preocupació cada mes és intentar –i d’això en són testimonis les tres persones que
estan aquí al mig– de portar el màxim de temes possibles i fins i tot temes que no en
tenim obligació; portar-los al Ple i intentar que el Ple tingui el màxim contingut, que el
Ple no sigui buit –que dèiem de vegades– sinó que el Ple tingui el màxim contingut
possible. Sobre el temps d’antelació en quant a l’entrega dels documents, de veritat
que fem esforços, però fins que no els tenim polits, doncs no. I això d’anar-ho
endarrerint tot, tampoc no ens sembla que sigui un bon sistema.
I després, per últim, recordar-los que el primer Tinent d’Alcalde, el Sr. Berga, cada
dijous està a la seva disposició per explicar i donar tota la informació possible. Gràcies
i li reconec això de dir que no hi ha mala intenció; és que no n’hi ha cap de mala
intenció, al contrari, la nostra voluntat era de portar-ho aquí perquè això podia haver
passat per una Junta de Govern Local i ja estava. I no, volem que estigui al Ple, i que
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al Ple hi vinguin tots els temes més importants, i la documentació la podem passar en
el moment que la tenim a punt i que hem de tirar-la endavant; no hi ha cap mena de
mala voluntat, però no és possible treballar d’una altra manera, sinó que aquesta és la
manera de funcionar habitual de tots els ajuntaments.
Em semblava que valia la pena que fes aquests aclariments.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Totalment d’acord
amb el que ha dit el Sr. García. Ara quan anava parlant el Sr. Alcalde jo pensava, a
veure, no és tant l’obligació de que ha de passar per Ple o ha de passar per Junta de
Govern Local, sinó que és dir: informem bé i amb temps, perquè així fem pedagogia.
Vull dir que en el fons estem informant, com avui el que hem fet amb el Consell dels
Infants, fem pedagogia, fem que nosaltres puguem tenir més informació o puguem
saber més, i fins i tot, potser al final arribes a un consens.
És a dir, si es fa un organisme nou, comarcal, i tan important, com més informació
tinguem tots millor, perquè d’aquí a quatre anys ves a saber què pot passar. Són
coses, que és com dir... El PAES és un Pla molt important, avui l’altre punt del POUM
de la Variant, també és així. Vull dir que al final també és informació que ens va bé a
tots, però al final fins i tot per aprovar potser coses que potser ara no estem aprovant,
perquè ens falta aquesta informació, i no si és tant si obligat; i no tant la llei què diu. No
ho sé, penso que el que ha dit el Sr. García, totalment d’acord.
Seguint amb el punt, aquest Pla estratègic i la seva aprovació hem vist que és
necessari per poder demanar la subvenció i per poder crear i impulsar el Dinàmig.
D’entrada els Plans estratègics són positius, perquè defineixen les línies de treball a
partir d’uns grans eixos. En aquest cas tenim certes reticències, no tant en el fons, no
en el contingut, sinó en la forma. Una mica semblaria que el Sr. Vayreda ens hagués
llegit el que hem preparat, perquè és una mica el que ha dit al principi. Des de la CUP
entenem que aquest projecte d’aquesta magnitud, que inclou unes perspectives a llarg
termini, que és un organisme comarcal que ha de perdurar en el temps, que cal tenir
en compte tots els actors implicats ja que és un projecte de ciutat i de la Garrotxa, i
com ja se’ns va dir, va molt més enllà dels colors polítics; per tant era important que
se’ns fes partíceps una mica abans, i no tan just i tan al final.
En el procés de valoració del Pla estratègic hem vist que hi han participat diferents
actors de la comarca: hem vist una indústrica càrnica, una empresa hotelera, un
institut i altres. Però creiem –i estaria bé– que de cares al futur, quan es parla d’un Pla
estratègic de desenvolupament econòmic local i d’ocupació, i en el moment sobretot
de construir aquesta agència, que es convidessin altres actors que també pensem que
són importants: sectors ramaders, agrícoles, associacions de productors i
consumidors, persones desocupades, sindicats, associacions –com ADAD40– , altres
agents educatius; i no només els serveis tècnics i les juntes directives. A la presentació
nosaltres vàrem quedar una mica parats del caire molt empresarial, capitalista, que
deixa una mica de banda altres sectors de la comarca, com per exemple el sector
primari; això ens va sorprendre.
Avanço que farem dues abstencions i un vot en contra.
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. Bé, nosaltres, d’acord
amb la posició que hem tingut ja al Consell Comarcal sobre aquest tema, nosaltres
amb caràcter general estem a favor. Sobretot ens agrada molt la idea, que sembla
novedosa però que hauria de ser de calaix, que és que fem les coses en comú amb
els altres municipis de la Garrotxa i intentem actuar de forma coherent, sobretot amb el
que té a veure amb l’activitat econòmica, que és imprescindible, per tant nosaltres
votarem a favor.
M’agradaria aprofitar per fer alguna reflexió sobre la qüestió, que em sembla rellevant:
una molt genèrica i llavors uns petits apunts que ens agradaria que aquest Pla, tot i
que si ara encara a nivell teòric no ho concreta –i segurament no ho ha de fer–, però
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com que sempre fa por no concretar, i que ens quedem allà parlant amb grans
paraules i grans presentacions, també l’esmentaré. Però a nivell d’objectius ens
agradaria explicar que nosaltres estem preocupats pel fet de constatar que el nivell de
qualificació dels treballadors de la Garrotxa, malgrat les dades indiquin que va
augmentant, si ho compares amb Catalunya, estem just endarrere. O sigui, en aquesta
gràfica tan xula que feien des de l’Observatori, si ordenes els llocs de treball de la
Garrotxa en funció de qualificació, de més qualificació a menys qualificació, en tots
aquells llocs de treball de més qualificació, estem clarament per sota de la mitjana
catalana. Clarament. I en canvi, hi ha com la sensació a la comarca que hi ha molta
indústria, que hi ha feina, però poc a poc ens temem que anem quedant enrere del
percentatge de la mitjana de Catalunya que hauríem d’intentar assolir, com a comarca,
que a més tots creiem i estem bastant convençuts, que tenim un sistema educatiu que
funciona, unes escoles que funcionen, uns instituts que funcionen; doncs allò normal
seria que la mitjana de treballadors també estiguessin com a mínim a l’altura del que té
el país. I per tant com a objectiu això hauria de ser prioritari: aconseguir que cada
vegada més creem llocs de treball de major qualificació i més ben remunerats.
I llavors sense excloure allò que també el regidor ha comentat: que la persecució
d’aquest objectiu no ens faci oblidar que hi ha una borsa molt gran de persones que
difícilment mai trobaran una feina en aquests sectors nous, en aquests sectors
innovadors, i que això és molt important vetllar-ho, justament per la cohesió social que
estàvem comentant abans.
Per tant aquesta és una reflexió que ens preocupa enormement, ens sembla que el
Pla estratègic això ho intenta abordar, però farà falta que ho concreti, que es vegin
accions de detall concretes que apostin clarament en això. Llavors, potser fa de mal dir
empreses concretes, però segurament ens hauríem de plantejar d’aquí a uns mesos,
si tot això que estem fent serveix perquè hi hagi més Tavils o menys Tavils, empreses
d’aquest estil; o sigui, volem que el sector carni, tal com està ara continuï tenint tant de
pes sense afegir més valor, o ens plantegem que el sector carni està bé però que
potser de matar porcs no en viurem gaires, o no aconseguirem que hi hagi salaris de
qualitat i llocs de treball de qualitat.
També constatar que a nivell de competitivitat la Garrotxa fa deu anys que no creixem,
en el rànquing de competitivitat de comarques catalanes el 2004 estàvem al lloc 20 o
21 i ara al 2014 estem al mateix, malgrat avenços significatius de comunicació de la
comarca. I per tant també això ens hauria de preocupar una mica i potser lliga amb el
que deia abans:que la qualificació dels llocs de treball que estem oferint no ha avançat
molt.
I per tant, ja acabant, allò que he dit al principi, d’intentar concretar: nosaltres sempre
insistim molt que alguns dels aspectes econòmics de la comarca que s’haurien de
potenciar molt són basats al voltant de l’oferta esportiva com a activitat econòmica de
valor afegit, tenim una comarca privilegiada i per tant això ho hauríem d’explotar, no
només per fer venir turistes a passar el cap de setmana sinó per generar activitat
econòmica d’alt valor afegit. La idea de l’emprenedoria, nosaltres hem insistit molt en
el coworking i el viver d’empreses, i ens agradaria que això al final s’acabés reflectint
en el Pla estratègic. I després lligat amb el que deia abans de l’entorn: aprofitar els
volcans com a fet singular de la Garrotxa, per no només generar turisme de cap de
setmana, sinó per realment atraure, per exemple: comunitats científiques, empreses
tecnològiques o d’investigació, que vinguin a la Garrotxa a fer activitats d’alt valor
afegit i no només turisme de cap de setmana.
Intervé el Sr. Vayreda. Primer un apunt per contestar al Sr. García i a la Sra. Descals,
que deien que hi havia molta documentació, però suposo que ja ho saben, és que la
situació que estan vivint vostès, pensin que en el meu cas per exemple, molts regidors
treballem i estem a l’Ajuntament, per tant de feina a l’Ajuntament és que n’hi ha molta.
I alguns inclús, en el meu cas tinc tres fills. I aquí aquest treball, no és que el facin

Mod ACTS_DP06

13

alguns regidors, és que aquest treball el faig jo com a regidor, i per tant; jo ho puc
entendre, però jo no sé si hi ha una altra manera de fer-ho. Jo crec que també hi ha un
punt que potser, especialment, en temes tècnics han de donar un cert punt de
confiança als tècnics i potser no cal revisar tot el projecte de la variant; hi ha aspectes
que –almenys l’equip de govern ho fem– acabes donant una confiança als tècnics i
confies que els tècnics, moltes coses; és clar si hem d’anar repassant tots els
projectes urbanístics fil per randa, és que segur que no s’ho acabaran vostès ni ens ho
acabaríem nosaltres.
En el cas concret, aquest és un projecte que fa molt temps que n’estem parlant; és
veritat que vostès son nous a l’Ajuntament, però és que ja a l’anterior mandat en
vàrem estar parlant, en vàrem parlar amb la resta de partits. Portem mesos parlant-ne,
els hi vàrem presentar al Consell Comarcal fa més d’un mes, no els hi vàrem donar la
documentació però els hi vàrem presentar i en aquell moment, no conec el criteri que
en tot cas devia ser de la directora, que no els ha passat la informació, perquè com bé
diu, jo no sabia ni quan els hi havien passat. En tot cas jo els hi demanaria que en
casos així ens ho diguin, parlin amb la Sra. Villegas i li diguin, envia’ns-ho abans,
perquè de veritat, que com deia vostè no hi ha cap mala intenció, sinó que es devia
pensar que era millor primer veure la presentació i després passar-los el document.
Dir que és un Pla estratègic que com deia, és molt tècnic, que marca unes línies i que
ara s’aniran desenvolupant els projectes, projectes concrets que també gairebé tots els
hem anat explicant a la Junta de l’IMPO, no és la primera vegada vostès que senten
parlar d’aquests projectes. Per tant, se’ls ha explicat el tema d’emprenedoria social, els
hem explicat el tema dels polígons industrials, per tant tampoc poden dir que tot el que
arriba aquí és nou; portem ja uns mesos a l’Ajuntament i jo tots aquests projectes
també els hi he anat explicant. Per tant, ja ho puc entendre, però no és tot un
document completament nou, sinó que ja els l’havíem anat explicant.
El que deia la Sra. Descals, el que deia ara, portem dos anys parlant-ne, hem anat
treballant i ho hem anat fent en els darrers mesos de forma més intensa. No hem
volgut que hi participin organitzacions, també perquè des del punt de vista tècnic
l’empresa que ens va ajudar va dir que era millor persones a nivell individual. No vol dir
que ara en els projectes que anem desenvolupant anem buscant les organitzacions
que cada vegada ens poden ajudar, però a priori, es va voler fer una cosa potser més
nova, pràctica, que és parlar amb persones individuals. I aquí, a la Sra. Descals, torno
a insistir: no estem parlant de Dinàmig, estem parlant d’una estratègia de territori;
Dinàmig és un instrument, podríem tenir l’estratègia i no tenir l’agència. Al final
l’agència és un acord que és polític, reclamat pel territori, però podríem continuar amb
aquesta estratègia; Consell Comarcal i Ajuntament diem que és l’instrument que
sembla que per afrontar aquests reptes es necessita.
I respecte a les reflexions que feia el Sr. Juncà, molt d’acord. És evident que tenim un
repte en el tema de la qualificació: hem estat durant uns anys que això ens ha
funcionat, potser perquè el nivell de tecnificació de les empreses era el que era, però
ara les empreses estan tecnificant-se molt, i per tant necessitaran gent molt més
qualificada. I aquí hi ha un repte de l’administració, però també hi ha un repte de les
famílies, de la gent que vulgui treballar aquí, perquè Tavil, Alzamora; suposo que ho
van veure, han agafat les màquines que és l’única a tot Espanya; l’escorxador tot i que
maten porcs, si no l’han vist els convido que el vagin a veure perquè de la manera que
els maten serà un dels escorxadors més innovadors que hi haurà a Europa, i per tant,
o entenem que aquestes empreses que estan aquí, i que moltes podrien estar al costat
de l’autopista; o inverteixen en molta tecnologia o no són competitives i per tant és
evident que els que vulguem continuar treballant aquí, o fem un esforç per reciclar-nos
tots plegats o si no, el risc que deia el Sr. Juncà, que hi coincideixo, és cert.
També tenim un problema de talent, Olot encara els estudiants van a Girona o van a
Barcelona a estudiar, fan les pràctiques en empreses de Girona, de vegades de
Barcelona, i això fa moltes vegades que gent jove es quedi en aquestes ciutats. I jo de
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veritat que els convido que ens ajudin a pensar com ho podem aconseguir, perquè
també és un repte complicat.
Jo també els convidaria que mirin les dades turístiques; a la Garrotxa per sort no tenim
només turista de cap de setmana. Sort tenim del turista entre setmana i molt turista
esportiu: gent que ve a caminar, que ve a fer ciclisme, estrangers moltíssims. Aquest
últim any hem pujat l’ocupació gairebé al 50%, quan estàvem al 32%, i no és de caps
de setmanes i de ponts, això per sort ha passat. Tot i que sí que es concentra en uns
ponts, però tenim moltíssima gent que ve molt pel tema de turisme, i també en molts
projectes, algun també del sector privat, que impulsa el tema del turisme.
I el tema de la competitivitat que també és cert, també dir que aquest rànquing, que
elabora el clúster del Penedés valora molt les infraestructures. I aquí sí que hem
millorat, però per exemple no tenim una infraestructura que molts territoris tenen i ens
perjudica, que és el tren. I això, un territori amb tren avui en dia és més competitiu,
també ens perjudiquen altres infraestructures, com són les telecomunicacions, que en
algun punt encara no les tenim prou resoltes.
El tema del coworking d’acord, l’impulsarem, i el tema de l’emprenedoria també
l’impulsarem.
En tot cas agrair les abstencions, i especialment a ERC que ens doni suport, perquè
segur que és un projecte que en un futur haurem de desenvolupar de forma conjunta, i
per tant agrair-los molt el suport.
Intervé el Sr. García. En el tema de la documentació i els terminis, entenc part del que
explica, ja he dit que estic d’acord en què segur que no hi ha mala intenció, però a mi
el que m’agradaria veure és si s’accepta que es necessita temps per pair tot això. En
tot cas preveure que en altres circumstàncies no es torni a produir això. El tema del
Consell Comarcal que ha esmentat, va ser que un consultor extern venia un dia i ens
cridaven als partits polítics a què anéssim a escoltar, allò era una píndola, era una
mica com els ànecs aquells que t’emboteixen; era res, poca estona, que et presenten
un power point i que poca cosa més pots fer que empassar-te allò i fer alguna
pregunteta. El tema de participació i informació és molt diferent, i llavors sovint se sol
confondre i nosaltres el que demanem és poder participar i fer-ho en bones condicions
i no tant haver-nos d’empassar en mitja horeta una presentació i unes explicacions.
Ha esmentat també de fer confiança als tècnics. Jo estic disposat a acceptar que
aquest és un plantejament, i ja veurem el recorregut que té. Jo personalment no el
comparteixo, és a dir, jo em penso que els tècnics, la visió que jo tinc, és que en tot
cas haurien d’acompanyar els polítics en la presa de decisions. Em sembla que veure
les problemàtiques que tenim a la Garrotxa, que ens preocupen i que els hi volem
donar solució, és responsabilitat política, i en tot cas els tècnics que t’han
d’acompanyar, veure com aquesta preocupació i aquests problemes, sí que es
concreten en no sé quines propostes i en no sé quins instruments. Però de la manera
que ho presenta, sembla com fer confiança als tècnics i que això, com és una cosa
que ve dels tècnics, segurament està bé; i en tot cas, si va malament també tindrem
l’excusa perfecte: això ho van fer els tècnics i si s’han equivocat allà ells. No, a mi em
sembla que aquí hi ha una responsabilitat política i és la que nosaltres també
demanàvem: de poder exercir, com a força que representa a uns ciutadans que tenim
una visió dels problemes i de les solucions diferents i ja entenc que de vegades no es
tracta que puguin acceptar totes les propostes que fem, però em sembla que a
vegades pot haver-hi matisos o preocupacions que les poden recollir. El que demanem
és la possibilitat de representar dignament a les persones que ens han portat a
l’ajuntament, i la possibilitat també d’explicitar propostes i que vostès alguna entenguin
que pot ser que sigui encertada, i que les acceptin. Demanem només això.
I un petit apunt: ha sortit el nom de l’escorxador i jo no posaré en qüestió els recursos
tècnics de l’empresa i la feina que poden estar, però sí li puc assegurar que
laboralment les condicions dels treballadors i aquestes falses cooperatives, que
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treballen en unes condicions bastant fumudes, també es donen en aquest escorxador.
Per tant, tots aquests programes, que en molts apartats surt el tema del capital social
de les persones i tal, de vegades és pur fum i pura teoria; això després s’ha de
concretar en fets reals. Quan parlem d’empreses parlem d’això: tant de la innovació
que poden aportar, però com també com tracten tant el medi ambient com a les
persones, i moltes vegades aquest és un dèficit bastant gran en les empreses, diré en
general, però de la nostra comarca segur, perquè tots els coneixem.
Intervé la Sra. Descals. D’acord amb el que ha dit el Sr. García. No parlem de si tenim
confiança o no tenim confiança en els tècnics; nosaltres tenim confiança normalment
en els tècnics, i evidentment jo no sóc arquitecte. El que passa és que estem dient: si
se’ns dóna informació abans i no perquè el tècnic ha decidit, això és voluntat política o
no. Nosaltres cada vegada que volem parlar amb algú, se’ns diu que hem d’avisar el
regidor, perquè el regidor ha de venir a veure que ens explica el tècnic, per tant aquí hi
ha evidentment una voluntat política o no, de donar-nos aquesta informació, per tant
no donem les culpes als tècnics.
És a dir, la informació va bé, perquè la informació ens dóna a nosaltres eines per
poder després discutir-ho, parlar-ne i fer propostes. El que diu el Sr. García, al final la
ciutat és de tots els colors, i per tant, i de moltes opinions diferents, i com més idees i
propostes es puguin fer; al final també és una cosa que construeixes més entre tots, i
per tant te la creus, la sents teva.
Intervé l’Alcalde. No poden pretenir que l’Ajuntament funcioni al ritme d’un grup que té
un representant, l’Ajuntament té molts temes. I no volia dir-ho, però tant el PAES com
el tema de la variant, han passat fins i tot pel Ple, i són purament retocs que ens han
obligat a fer, però són temes que portem molt de temps treballant-hi. Vostès han
arribat ara, d’acord, però són temes que ja s’han debatut àmpliament, que han passat
fins i tot pel Ple, que ha anat fins i tot algun a la Comissió tècnica d’Urbanisme, i que
ara tornen aquí només per un text refòs, que després els hi explicaran el tema del text
refòs. Però no és que això de cop i volta, la ciutat d’Olot neixi fa quatre dies; no, tot
això són temes que hem anat treballant, i a més hem de portar un determinat ritme. Jo
ja ho entenc que tenen la representació que tenen, però això no pot fer que tot
l’Ajuntament funcioni a aquest ritme, sinó que ho sento, nosaltres anirem tirant temes
endavant, i no els endarrerirem.
Dos, la informació, sincerament, no sé quants ajuntaments es dediquen cada dijous a
demanar a tots els grups polítics de què volen parlar, i a portar els tècnics que facin
falta perquè els hi donin totes les explicacions. Una altra cosa és que no ens demanin
res, perquè també estaria bé mirar després d’escoltar tot això, quantes coses ens
demanen que els hi expliquem. Perquè fins ara, jo crec que cap vegada hem dit: no,
d’aquest tema no en volem parlar. No, els ho expliquem. Ara, la documentació
definitiva, la donem quan està a punt i quan els serveis tècnics l’han acabat.
De cap de les maneres ens posem a darrera els tècnics, és una voluntat política de
demanar que la redacció sigui el més apolítica possible, sigui el més tècnica possible,
per una estratègia que crec que ha de durar molt de temps. Però no ens excusem a
darrera els tècnics; al contrari, n’assumim absolutament la responsabilitat, i decidim
nosaltres que això ha de ser així, i que per tant farem una cosa que no tindrà un biaix
ideològic, sinó que tindrà un biaix purament tècnic del que necessita la comarca.
Aquí hi ha molts reptes, el Sr. Juncà els n’hi ha explicat alguns, els n’hi podríem
explicar més.
Llavors es fan afirmacions; com les del Sr. García, si això del personal de l’escorxador,
si vostè s’hi ha dedicat molt a recollir informacions i així. Jo sí. I he demanat fins i tot
enquestes de satisfacció i enquestes fetes per organismes externs, i saber quanta gent
treballa per quadrilla i quanta gent no treballa per quadrilla, i quants són d’Olot i quants
són d’altres llocs. Jo tota aquesta informació la tinc, perquè l’he demanada i he anat
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allà. I quantes empreses complementàries estan treballant gràcies a l’existència de la
inversió que s’ha fet a l’escorxador, que supera àmpliament els vint milions d’euros. És
clar, això són llocs de treball. És que llavors podem anar dient, el problema és que hi
hagi gent a l’atur. Sí, sí, però si llavors critiquem les iniciatives que acaben ajudant a
què la gent surti de l’atur, no anem enlloc.
Llavors els punts que es presenten són dos retocs. Nosaltres no podem treballar a un
ritme determinat, hem de treballar al ritme que necessita la ciutat. I la ciutat necessita
ritme perquè el mes que ve tornarem a tenir un Ple on hi tornaran a haver-hi moltes
coses. I si de veritat ens pensem que el que volem és baixar l’atur, i el que volem és
tirar endavant la ciutat i intentar que la gent tingui feina i que no hagi de dependre de
les ajudes socials, sinó que es pugui guanyar bé la vida; això és un instrument per
intentar tirar-ho endavant, no té cap altra voluntat que això.
Tenen els dijous tota la informació que vulguin, ens passin més temes que farem
l’esforç que sigui per passar-ho endavant, però jo crec que d’informació en donem
moltíssima, i el dijous els expliquem coses que encara no estan aprovades. El que ens
demanen és el document final, que aquest el volen amb més temps, però és que
tampoc el tenim nosaltres amb més temps i tampoc serveix per a res anar-ho
endarrerint mes rere mes.
En fi, jo torno a repetir: m’agradaria que m’expliquessin a quants ajuntaments hi ha el
primer Tinent d’Alcalde, disposat amb el suport tècnic que faci falta, cada dijous, a
donar explicació de tots els temes que vostès vulguin, més enllà del que puguem fer al
Ple, a la Comissió Informativa, de tots els instruments legals, i la nostra plena
disposició en el moment que vulguin a parlar de qualsevol tema. Que és una cosa que
també anem dient repetidament: ens ho demanin i nosaltres intentarem fer l’esforç per
donar explicacions de tot. Estem absolutament oberts a parlar-ne.
Si vol afegir-hi alguna cosa, Sr. Vayreda. Si volen afegir-hi vostès alguna cosa més.
Intervé la Sra. Zambrano. Per contestar al Sr. Juncà. El tema d’intentar que la gent que
té una carrera universitària, tipus enginyeria, no marxin, com comentava, que està
marxant gent amb talent i que les qualificacions dels treballs aquí no hi són, és només
per donar una informació, i que si té alguna altra idea i ens pot ajudar, serà
benvinguda. Farem unes jornades, una cosa que es diu speed dating, que no sabem el
mes, però n’informarem, on tots els directors de recursos humans d’empreses com
Ros, Tavil, Interplast, Macias, Bassols, que demanen enginyers i que els han d’anar a
buscar fora, vingui gent universitaris que estiguin a l’últim any per veure si poden lligar
el projecte de final de carrera amb aquesta empresa, i que vinguin a fer les pràctiques i
el projecte aquí perquè es poguessin quedar. Perquè és cert que aquestes empreses
han d’anar a buscar enginyers fora.
Estem parlant amb tots els directors de recursos humans d’aquestes empreses per
intentar-ho. I ara que ho ha comentat, que sàpiga que ho estem preparant, i si ens hi
pot fer qualsevol aportació, serà benvinguda.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (8 CiU, 5
ERC, 3 PSC), 3 abstencions (2 CUP, Sra. Tresserras, Sr. Rubió, 1 OeC) i 1 vot en
contra (CUP, Sra. Descals).
8.1. - AUTORITZAR LA COMPATIBILITAT A UN TREBALLADOR
Núm. de referència : X2016005497
Núm. expedient: RH172016000004

Vista la sol·licitud presentada pel senyor Josep Torrent Alabau, en data 23 de febrer
de 2016 i amb número de registre d’entrada E2016001887, en la qual demana la
compatibilitat per exercir de professor.
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Atès que el senyor Josep Torrent Alabau, personal funcionari de l’Ajuntament d’Olot,
categoria sotsinspector, grup C1, responsable de Protecció Civil, té assignada una
tipologia de jornada parcial i que la dedicació en hores setmanals per treballar per
compte propi en una activitat privada de docència es realitzarà fora de la jornada
assignada a l’Ajuntament d’Olot.
Vist que l’article 329, en relació amb l’article 330, del Decret 214/1990, de 30 de juliol,
estableix la possibilitat de reconèixer la compatibilitat per a l’exercici d’activitats
privades, sempre que la suma de les jornades de l’activitat pública principal i de
l’activitat privada no superi la jornada ordinària establerta a l’entitat local incrementada
en un 50% i que no hi hagi coincidència horària en l’exercici d’ambdues activitats.
Atès que actualment el lloc de treball que ocupa el senyor Josep Torrent Alabau en
aquest Ajuntament no té assignat el factor d’incompatibilitat ni el de dedicació
exclusiva o similar.
Vist que la tipologia de l’activitat declarada de docència no impedeix o menyscaba
l’estricte compliment dels seus deures ni compromet la seva imparcialitat o
independència.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el President de la
Comissió Informativa del Ple General de l’Ajuntament d’Olot, proposa al Ple
l’adopció dels següents acords:
Primer.- AUTORITZAR al senyor Josep Torrent Alabau (DNI 40282225W) la
compatibilitat de l’activitat privada per compte propi com a docent, amb una
dedicació en hores setmanals indeterminada, distribuïda fora de la jornada de treball
assignada en aquest Ajuntament, amb l’activitat que desenvolupa com a funcionari de
la plantilla de l’Ajuntament d’Olot, categoria sotsinspector, responsable de Protecció
Civil, amb una tipologia de jornada parcial.
Segon.- Aquesta autorització restarà sense efecte en els supòsits següents:
-

si l’activitat privada impedís o menyscabés l’estricte compliment dels
deures o en comprometés la seva imparcialitat o independència.
si l’activitat privada tingués alguna relació amb els assumptes que la
persona conegui per raó de càrrec.
si la dedicació horària de l’activitat privada coincidís amb la jornada
laboral.
si al complement específic de la plaça que ocupa el senyor Josep
Torrent Alabau se li assignés una retribució en concepte de dedicació
exclusiva i/o incompatibilitat.

Tercer.- El senyor Josep Torrent Alabau està obligat a posar en coneixement d’aquest
Ajuntament qualsevol modificació que es produeixi en les condicions de la segona
activitat declarada, així com quant al règim de cotitzacions.
Presenta la proposta la Sra. Fité. Portem la proposta d’acord per autoritzar la
compatibilitat a un treballador, el Sr. Josep Torrent Alabau, per exercir de professor,
donat que actualment està realitzant una jornada parcial a l’Ajuntament i que la seva
dedicació en hores setmanals per treballar per compte propi, realitzant aquesta
activitat de docència, que realitzarà fora de la jornada que té assignada a l’Ajuntament,
i també que el seu lloc de treball actual no té assignat cap factor d’incompatibilitat i
també perquè la tipologia de l’activitat que realitzarà, en aquest cas, la docència, no
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impedeix o menyscaba l’estricte compliment dels seus deures ni compromet tampoc la
seva imparcialitat.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (8 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3
CUP) i 1 abstenció (OeC).
9.1. - APROVAR INICIALMENT LA NORMATIVA DE LA POSADA EN
FUNCIONAMENT DE LA SEU ELECTRÒNICA, TAULER D'EDICTES ELECTRÒNIC
I REGISTRE ELECTRÒNIC.
Núm. de referència : X2016005146
Núm. expedient: SG032016000003

La Llei 11/2007, de 22 de juny d'accés electrònic dels ciutadans als serveis públics, en
el seu article desè, determina que la seu electrònica es aquella adreça electrònica
disponible per als ciutadans a traves de xarxes de telecomunicacions la titularitat,
gestió i administració de la qual correspon a una administració publica, òrgan o entitat
administrativa en l’exercici de les seves competències; i que l’establiment d’una seu
electrònica comporta la responsabilitat del titular respecte de la integritat, veracitat i
actualització de la informació i els serveis a que es pugui accedir a traves
d’aquesta.
En el mateix article en l’apartat tercer es disposa que cada administració pública ha de
determinar les condicions i instruments de creació de les seus electròniques, amb
subjecció als principis de publicitat oficial, responsabilitat, qualitat, seguretat,
disponibilitat, accessibilitat, neutralitat i interoperabilitat; i que en tot cas s’ha de
garantir la identificació del titular de la seu, així com els mitjans disponibles per a la
formulació de suggeriments i queixes.
La Llei 26/2010, del 3 d'agost, de règim jurídic i de procediment de les administracions
públiques de Catalunya i la Llei 29/2010, del 3 d'agost, de l'ús dels mitjans electrònics
al sector públic de Catalunya fan nombroses referències a la informació i contingut que
ha d’estar disponible a la seu electrònica.
La Llei 40/2015, d’1 d’octubre, de règim jurídic del sector públic, que entrarà en
vigència el dia 2 d’octubre del 2016, manté en el seu article 38è la regulació de la
figura de la seu electrònica, delegant a cada administració pública la regulació del seu
manteniment.
En compliment d'aquestes previsions legals, l’Ajuntament d’Olot ha tramitat i aprovat
l'Ordenança de l’administració electrònica, aprovada en sessió plenària del 26 de juliol
de 2012 i publicada integrament en el Butlletí Oficial de la Província núm. 159 de 17
d’agost de 2012.
En el text de l’Ordenança es regula en l’article 4, la seu electrònica, en l’article 17, el
tauler d’edictes i en l’article 32, el registre electrònic.
En la mateixa Ordenança en les disposicions transitòries tercera, quarta i quinta es
regula respectivament per la seu electrònica, el tauler d’edictes electrònic i el registre
electrònic que entraran en funcionament quan s’aprovin les disposicions que
desenvolupin les previsions de l’Ordenança i l’Administració Municipal hagi posat en
marxa els sistemes. La norma de posada en funcionament determinarà els seus
requisits i funcionament, i restarà publicada a la seu electrònica.
Per tant, amb aquest document es pretén donar compliment a aquestes previsions, i
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acordar la posta en funcionament i el règim regulador de la seu electrònica, el tauler
d’edictes electrònic i el registre electrònic.
Per tot això, el president de la Comissió Informativa, proposa al Ple l’adopció dels
següents acords:
Primer.- POSAR en funcionament la Seu electrònica de l’Ajuntament d’Olot i establirne el règim regulador, que figura com annex I a aquest acord.
Segon.- Aprovar i posar en funcionament el tauler d’edictes electrònic de l’Ajuntament
d’Olot i establir-ne el règim regulador, que figura com annex II a aquest acord.
Tercer.- Aprovar i posar en funcionament el registre electrònic de l’Ajuntament d’Olot i
establir-ne el règim de funcionament, que figura com annex III a aquest acord.
Quart.- Publicar aquest acord i els seus annexos a la seu electrònica de l’Ajuntament
d’Olot, al tauler d’edictes i comunicar-ho a totes les àrees, serveis departaments, així
com als Organismes Autònoms.
Cinquè.- Publicar el text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i en el portal de la
transparència.
Presenta la proposta la Sra. Núria Fité. Amb l’objectiu d’avançar en el procés
d’implantació de l’administració electrònica, i en el compliment dels requisits sobre
transparència, accés a la informació pública i també el bon govern, portem a aquest
Ple l’aprovació inicial de la normativa de la seu electrònica, també del tauler d’edictes
electrònic i del registre electrònic.
Tots tres mecanismes –la seu, el tauler i el registre electrònics– a banda de donar
compliment a les lleis d’administració electrònica i de transparència, també ens
permetran avançar en facilitar la realització de tots els tràmits que tenim tant en aquest
Ajuntament com en els organismes autònoms de forma electrònica, i també en facilitar
l’accés a la informació per part dels ciutadans.
Els continguts disponibles en aquesta seu electrònica seran, com a mínim, els
següents: informació sobre la seu electrònica, accés a la comprovació dels documents
emesos per l’Ajuntament, informació sobre l’organització administrativa municipal,
informació també sobre els procediments que són d’interès per als ciutadans,
informació sobre l’activitat municipal i qualsevol altra informació, servei o tràmit, que
per disposició legal hagi de publicar-se a la seu electrònica.
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Ja que parlem de la
transparència, la nova normativa, estem segurs que l’Ajuntament ja ho està fent, i
estem buscant dades en el Portal de la Transparència. Una cosa que havíem
preguntat aquí al Ple, a part d’aquesta normativa, és si tenien previst que la web de
l’Ajuntament hi hagués un apartat nou, com tenen altres ajuntaments de Catalunya
–ara em ve al cap Rubí o Barcelona, per coses que jo he vist últimament– on aquesta
transparència i aquestes dades que entenem que hem de fer arribar als ciutadans
perquè també entenguin la nostra feina i sàpiguen tot el que fem a l’Ajuntament i a què
dediquem els diners, si hi ha una previsió de fer algun tipus d’intervenció a la web,
entre cometes, en aquesta cosa, que no sé si la normativa a això hi obliga o no; però si
l’Ajuntament té alguna previsió que la web de l’Ajuntament en aquest cas s’avanci en
aquest camp de la transparència.
Respon la Sra. Fité. En breu estarà operativa, inicialment la pàgina o el Portal de la
transparència que tindrem com a ajuntament, serà el de la Generalitat de Catalunya,
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on hi ha una pàgina o un portal específic per a cada ajuntament. Des de la nostra
pàgina web es podrà linkar a aquesta part de la Generalitat. I llavors, bé, tenim també
un projecte sobre la taula de reformular la pròpia pàgina web de l’Ajuntament, i llavors
dintre d’aquesta reformulació, veurem a veure si cal fer un apartat específic a dintre la
nostra pàgina web, de transparència, o si el sistema que estigui linkat al portal
electrònic de la Generalitat és suficient. Ho valorarem.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (8 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3
CUP) i 1 abstenció (OeC).
10.1. - DONAR COMPTE DE LA LIQUIDACIÓ EXERCICI 2015
Núm. de referència : X2016005479
Núm. expedient: CPG52016000002

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 de la liquidació de l’exercici 2015 de l’Ajuntament d’Olot, dels seus
organismes autònoms: Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, Institut Municipal
de Cultura d’Olot, Institut Municipal de Promoció d’Olot, Institut Municipal d’Esports i
Lleure d’Olot i de l’empresa municipal Gestora Urbanística Olotina SA.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Primer de tot, tots vostès tenen l’informe dels
serveis econòmics en relació a la liquidació del pressupost del 2015. Per això farem
una exposició global, sense entrar molt en detalls, només amb les xifres més
rellevants.
Primer de tot, en quant a recursos ordinaris, dins el 2015, s’ha produït una recuperació
dels recursos ordinaris amb un augment d’un 6,74% respecte al 2014. Això representa
un augment de dos milions d’euros, passant dels 29.445.000 € el 2014 a 31.430.000 €
l’any 2015. En aquest apartat hem de destacar que la composició dels ingressos ha
canviat: en aquests moments, la principal font d’ingressos de l’Ajuntament és l’IBI i la
participació en impostos de l’Estat. Les dues coses juntes representen el 51% del total
del pressupost. En quant als altres ingressos, ens van molt a la baixa: en l’Impost
sobre vehicles no podem créixer més, estem ja màxims; en l’IAE també, per la pròpia
normativa i amb el descens de l’activitat econòmica, cada vegada s’ingressa menys;
en quant a l’ICIO, la baixada en els darrers anys ha estat molt important: es va passar
d’una xifra d’1.600.000 euros l’any 2007, a una xifra de 305.000 euros l’any 2015; les
plusvàlues també van a la baixa, i en quant a taxes, només podem cobrar pel cost del
servei.
Per tot això, en l’apartat següent de pressió fiscal, hem de dir que aquest Ajuntament
ha cregut convenient augmentar l’IBI un 4% per aquest any 2016, reajustant els tipus a
l’alça, perquè durant tres anys hem baixat el valor cadastral fins a un 50% i hem de
continuar donant resposta a totes les necessitats. Totes les altres figures tributàries, no
han patit increment, posant de manifest la contenció fiscal que s’està duent a terme.
En quant a l’apartat de la taxa de gestió de residus, comentar que s’està duent a terme
una gestió en equilibri, considerem que és una taxa justa; ara bé, si tenim en compte
que hi ha una expectativa de costos creixents, tant pel que fa al tractament de la
matèria orgànica, com pel que fa a la recollida selectiva, fa pensar en canvis a l’hora
de plantejar la taxa per la gestió en un futur.
En l’apartat de la despesa corrent, la despesa de l’Ajuntament ha crescut un 3,78% en
aquest 2015; increment que és del tot assumible, si tenim en compte que el creixement
dels ingressos ha estat d’un 4,72%; o sigui, que estem encara un punt per sobre, els
ingressos sobre la despesa. En la despesa de personal, com a grup, estem en el
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32,75 %, és un rati que es considera correcte. En despesa financera, estem en el
9,06 % els recursos de l’Ajuntament. Aquesta és una molt bona dada respecte als
últims anys i anys anteriors, com per exemple el 2003, que estàvem en un 15,67 %. En
aquests últims anys, hem de destacar que des de Compres i contractació, s’han
revisat molts contractes amb la voluntat de mantenir els serveis o millorar-los, a un
cost més baix. Totes aquestes coses, han permès donar més diners als organismes
autònoms i fer més activitats, en un moment en què les subvencions d’altres
administracions han baixat.
En la gestió financera de cobraments i pagaments, s’ha de remarcar que s’està fent
una molt bona feina, ja que estem cobrant el 92,4 % de tots els ingressos possibles, tot
i tenint en compte les peticions d’ajornament a les quals es donen resposta.
En quant a la gestió de pagament també es correcta, també estem en el 92,05 % i
estem complint amb la normativa de pagar a 30 dies de la data de registre, amb uns
costos financers mínims. Les pòlisses de crèdit que tenim actualment, ens donen un
marge més de seguretat, que no de necessitat. Per aquest any, el sostre de les
pòlisses ha passat a ser de 2,5 milions en contra els 4,5 que hi havia l’any 2015.
El romanent de tresoreria, el superàvit de l’Ajuntament ha estat per aquest 2015, de
516.000 €, que junt amb el superàvit dels organismes autònoms, fan un superàvit
consolidat de 616.000 €. S’ha de dir que cap dels organismes ha hagut de dotar
provisions per insolvència, perquè han portat una política de tresoreria molt correcta.
En concret, el superàvit dels organismes ha estat de 24.000 € per l’IMPO, 17.000 € per
l’IMELO, per l’IMCO 21.000 €, IMEJO 37.000 €. Realment el superàvit dels organismes
ha estat més gran, però s’ha hagut de descomptar l’import de la paga del 2012, que no
estava contemplada en els seus pressupostos. Aquests imports d’aquest superàvit es
poden destinar a inversions financerament sostenibles, perquè compleix amb totes les
normatives vigents.
En quant a GUOSA, s’ha portat una gestió sobre el previst. GUOSA porta una
comptabilitat d’empresa i ha tancat amb un benefici a l’entorn dels 25.000 €.
Sobre l’evolució de la despesa d’inversió, s’ha de dir que del 2005 al 2010 va estar una
època expansiva d’inversió. En els últims cinc anys va baixar de manera significativa i
va baixar perquè no hi ha hagut voluntat d’aquest Ajuntament de demanar més crèdit,
optant per rebaixar el rati de deute i no haver de fer cap pla econòmic financer. Els
últims quatre anys hem estat capaços de fer estalvi en recursos ordinaris per poder fer
unes mínimes inversions, ja que tampoc hem tingut subvencions d’altres
administracions.
En quant a l’endeutament, després d’anys de contenció, en aquest 2015 hem demanat
un crèdit de mandat de 4,5 milions, per emprendre inversions importants per a la
ciutat. Tot i així, amb aquest crèdit, l’Ajuntament continua complint amb el rati de
deute: estem per sota del 75% dels últims recursos ordinaris liquidats.
En quant a la normativa sobre estabilitat pressupostària i la sostenibilitat financera,
s’ha de dir que complim amb tots els paràmetres. Estabilitat pressupostària, tenim
capacitat de finançament, els ingressos no financers –els que van de capítol 1 a
capítol 7, juntament amb les inversions– superen les despeses no financeres. En
estalvi net positiu, els ingressos corrents superen les despeses corrents –capítol 1 a
capítol 5, sense inversions–. Estem complint també amb el rati de deute: Ajuntament
més GUOSA, tot junt, estem al 69,90 %, o sigui per sota del 75 %. Com hem dit abans,
també complim amb la normativa de morositat i no paguem més enllà de 30 dies de
registre de la factura.
I en quant a la regla de la despesa, l’Ajuntament compleix el sostre de despesa que té
fixat per normativa i que any a any fixa per a tot l’Estat el Ministeri d’Hisenda.
I per acabar, les transferències als grups municipals, s’ha de dir que tal com esmenta
l’informe, els diferents grups municipals han justificat les transferències rebudes per
part de l’Ajuntament, i allò no justificat correctament ha estat reintegrat a la Tresoreria
municipal.
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Voldria, per finalitzar, donar les gràcies a l’Interventor i als Serveis econòmics de
l’Ajuntament, per l’elaboració tan detallada que ens han fet d’aquest informe.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Un petit comentari. M’afegeixo
a la felicitació als Serveis tècnics de l’Ajuntament i al resum que vostè ha fet d’aquest
informe, perquè fa molt entenedor com ha estat aquest 2015.
Per a nosaltres, aquest és un informe més important que no els mateixos pressupostos
–al nostre entendre–, quan elabores uns pressupostos no deixa de ser una espècie de
teoria del que et sembla que passarà, mentre que aquí estem parlant ja de la realitat, i
per tant podria servir a l’Ajuntament, no sols per aquesta valoració numèrica, sinó
també en què s’han traduït aquestes diferències entre el pressupostat i el realitzat, a
efectes pràctics en quant a coses de més que s’han fet, o que es podrien haver fet i
s’ha decidit mantenir el superàvit en lloc de fer altres activitats.
De totes maneres, tot i la importància que nosaltres li donem, com estic avui en
aquesta mena d’objecció, no passaré d’aquí, però sí que prometo que en propers
plens en aquest punt, almenys nosaltres intentarem estendre’ns més en la valoració
que fem, perquè realment veiem molt important la valoració d’aquest punt.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. El nostre grup no va
participar en els pressupostos de l’any 2015, no estàvem representats en aquest
Ajuntament, per tant no podem entrar a valorar a fons aquesta liquidació del 2015. El
que sí, ens agradaria fer algunes consideracions després d’haver llegit els informes del
tècnic i l’Interventor. Primer de tot també felicitar els tècnics i l’Interventor.
Hem vist que tenim un deute del 69 %, evidentment no passem del 75 %. Des del
nostre punt de vista és elevat i pensem, continuarem dient que ens podríem haver
estalviat el súper crèdit de l’estiu i no continuar amb aquest endeutament, en lloc de
posar-ne més a les espatlles dels olotins. Recordem que cada olotí en data 2015 deu
946 €.
Felicitar-nos per la solvència econòmica de l’Ajuntament que realitza el pagament a 30
dies.
Felicitar els ciutadans olotins, que som tots molt responsables, que la gran majoria
paga quan toca, el que ha explicat la regidora.
Hi ha un punt que llegint els informes, i l‘altre dia a la Junta de l’IMCO, no em va
quedar clar que deia que l’IMCO havia tancat en negatiu i l’informe diu que s’ha hagut
de traspassar una part de la facturació de 2015 a 2016.
Replantejar-nos la qüestió del superàvit, que si bé denota una contenció de la
despesa, també indica que potser podríem dotar de més diners determinades partides
de caràcter social: habitatge, pobresa, a l’hora d’elaborar els pressupostos.
I animar-los a buscar l’eficiència dels serveis públics que ofereix l’Ajuntament, i en
parlar d’eficiència un aspecte clau és el poder disposar d’informació sobre costos, que
ens permeti posar en relació als recursos que s’assignen amb els serveis que
s’obtenen. Això és una eina de gran valor a l’hora de la presa de decisions; creiem que
aquest Ajuntament disposa de personal qualificat i de tecnologia suficient per poder
iniciar el càlcul dels costos dels serveis públics que ofereix, i desenvolupar així uns
pressupostos per costos. I això, ja ho anem dient, ja ho hem dit alguna altra vegada i
ho seguirem repetint.
Intervé el Sr. Juncà, en representació del grup municipal ERC. En general compartir la
bona sensació que ens dóna tenir uns comptes sanejats i rigorosos i solvents, i que
sembla que no estirem més el braç que la màniga i això com a ciutat sembla que fa
molt de temps que es fa així, i segur que té mèrit de l’equip de govern i també molt
segur que té mèrit de l’Interventor i tots els tècnics de l’Ajuntament; esperem que
segueixi així. Malgrat tot, com que la naturalesa del punt és només donar compte, a
nivell polític no s’ha de valorar més enllà d’això, que el que es va prometre que es
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faria, s’ha fet d’una forma més o menys correcta, bé, correcta, i per tant n’estem
contents.
Aprofitem la intervenció de la Sra. Descals de la CUP, aprofito per fer una mica de
pressió com fa ella, els pressupostos i la liquidació del pressupost estaria bé que
poguéssim entre tots empènyer perquè es fes cada vegada d’una forma més
entenedora i que poguéssim associar millor els ingressos amb les despeses reals, i
per tant aquí si entre tots podem fer pressió, mirem-ho de fer.
I una reflexió sobre el superàvit, el superàvit de per sí no és bo que el tinguem; si ho
féssim tot perfecte ja l’hauríem destinat en el moment que toca a alguna cosa útil. Si
no s’ha pogut fer així, aquest superàvit a nosaltres ens agradaria que es destinés, o bé
a temes socials, o si no a una prioritat que a nosaltres ens sembla molt prioritat, que és
la millora dels equipaments del barri de Sant Miquel; ja sé que no és el moment de
dir-ho aquí, segurament, però sempre que podem aprofitem per posar la banya en
aquest tema que ens sembla que és molt important.
Intervé la Sra. Torras. Primer agrair a tothom el reconeixement que s’hagi explicat
d’una forma entenedora i que almenys tots sapiguem que l’Ajuntament té una bona
salut financera.
En quant al superàvit, sí que hi ha molts punts per dedicar-hi aquest superàvit, i moltes
necessitats que té la ciutat, i esperem a veure si podem donar resposta al que sigui
més urgent i que vagi més bé per a tothom.
Intervé l’Alcalde. Jo sí que volia fer algun comentari més polític en relació al tema
aquest: jo crec que és molt important portar a l’aprovació el tancament de comptes
amb superàvit i no amb justesa. A més sàpiguen, perquè ho hem parlat diverses
vegades, que ja hem fet diverses modificacions, el que hem anat veient que teníem
més ingressos o que aconseguíem disminuir les despeses, portàvem tot aquest any
fent modificacions de crèdit per incorporar diners que ja vèiem que probablement
podríem tancar bé, com així ha estat, en diverses partides. Continua essent aquella
política que hem anat explicant sempre, que intentem en els pressupostos ser molt
austers en el moment de pressupostar, de posar única i exclusivament aquelles coses
que tenim segures, de controlar després d’executar el pressupost, amb molta
exigència, amb molta austeritat, amb la màxima eficiència, i que pressupostar bé i
executar bé és el que permet al final tenir aquests superàvits.
El crèdit i la inversió: les inversions és difícil que puguin sortir del pressupost ordinari.
Quan atenem aquests temes d’urgència social, temes d’ensenyament o temes del que
sigui, surten d’ordinari, no són d’inversió: les inversions les financem a crèdit, i per tant
no afectem el pressupost ordinari, que és on es poden fer aquests temes de partides,
que no és una inversió, sinó que cada any hem d’estar dotant el centre de distribució
d’aliments o les llars d’infants –per tocar temes polèmics– i això surt del pressupost
ordinari, no de les inversions. L’única cosa que hem fet amb aquest crèdit és finançar
inversions i a més canviar crèdit car per crèdit que ens costa menys diners. Però és
que a més continuem retornant a l’entorn de dos milions d’euros; és a dir, els 4,5
milions que hem demanat per les inversions de mandat, en dos anys els haurem
retornat de crèdit car, i el tercer any del mandat teòricament tornarem a estar en
disposició, mantenint la mateixa xifra d’endeutament, de tornar a demanar un crèdit, si
és que en aquell moment per inversions –que és pel que demanem els crèdits– ens
sembla que és absolutament necessari. Fer inversions és d’alguna manera també
generar riquesa i generar llocs de treball. Hi ha moltes empreses que treballen per al
sector públic que ho han estat passant molt i molt malament, perquè la inversió pública
a tot el país s’ha enfonsat. I llavors des dels ajuntaments, on hem estat capaços de
remuntar més la situació econòmica que no pas d’altres administracions, és important
que continuem fent obra pública de qualitat. Per això també, la voluntat aquesta de
tirar endavant obres que a nosaltres ens sembla que eren necessàries per a la ciutat,
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que les portàvem al programa electoral i que varen tenir el recolzament dels olotins.
Jo també afegir-me a això: la felicitació, l’agraïment. Si els números no són més clars,
hi estem treballant i esperem que ben aviat ho tinguem clar, és perquè hi ha una
normativa que ens obliga a treballar amb comptabilitat oficial i quan siguem capaços
de compatibilitzar aquesta comptabilitat oficial amb una comptabilitat analítica per
costos, probablement serà més fàcil que ens hi puguem entendre. Hi estem treballant i
ens han de donar una mica més de temps perquè això es pugui portar a terme, però
és un dels nostres objectius: intentar tenir també una comptabilitat per costos, perquè
això ens facilita la presa de decisions. Hi estem treballant i estem convençuts que
abans d’acabar el mandat tindrem això, que serà a més, per sempre més, i
continuarem complint amb aquesta comptabilitat oficial, que ens obliga a determinades
partides. Portar dues comptabilitats alhora seria sobrecarregar molt el personal i per
tant ho hem de fer de manera que pugui ser fàcil d’executar.
I en principi res més. Afegir-me a la felicitació als Serveis econòmics, però també a
tots els regidors, perquè la gestió de cada un de la seva àrea ha estat correcte, i ens
ha permès ajustar-nos al que són els nostres ingressos. I especialment a les dues
regidores que porten els temes econòmics, la Sra. Núria Fité i la Sra. Montserrat
Torras, l’agraïment per la feina que fan, perquè han de fer de tant en tant de policies
dolents i han d’estar advertint-nos de quin és el nostre seguiment del pressupost, d’on
estan les partides; de totes aquelles coses que a tanta gent ens faria il·lusió de poder
fer, saber si hi ha partida o no hi ha partida, i que ens guien en aquesta eficiència en
l’execució del pressupost.
El Ple es dóna per assabentat.
11.1. - DONAR COMPTE TRAMESA PLANS PRESSUPOSTARIS 2016/2019
Núm. de referència : X2016005489
Núm. expedient: CPG52016000003

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 de la tramesa dels plans pressupostaris a mig termini 2016/2019 al
MINHAP el dia 9 de març de 2016, tal com disposa la normativa vigent.
Intervé l’Alcalde. Es tracta de donar compte dels plans pressupostaris a mig termini,
del 2017 al 2019, complint amb una obligació del Ministeri d’Hisenda espanyol.
Presenta la proposta la Sra. Torras. Aquest és un tema complicat, l’Estat vol estar
segur que en aquests anys es complirà amb tots els paràmetres i que els pressupostos
no creixeran més dels percentatges que ens venen ja marcats. Tal com disposa la
normativa, s’han d’enviar al Ministeri d’Hisenda els plans pressupostaris a mig termini,
del 2016 al 2019. Aquest document es prepara des dels Serveis econòmics, partint,
primer de la realitat de tancament del 2015 i el pressupost aprovat per al 2016. A partir
d’aquí, és l’Estat que fixa les possibilitats de creixement. Ens han donat uns
percentatges que són de creixement per a l‘any 2016, d’un 1,8 %, el 2017 d’un 2,2 %,
per al 2018 d’un 2,6 % i per al 2019 encara no està concretat, però ens anticipen que
també serà del 2,6 %. Les quantitats que s’han informat, en quant a ingressos per al
2016 són 34.765.000 euros, per al 2017 35.064.000 euros, per al 2018 35.407.000
euros i per al 2019 36.773.000 euros. Això en quant als ingressos, que és despesa
corrent més inversions.
Quant a les despeses, per al 2016 hi ha una quantitat de 34.238.000 euros, per al
2017 34.527.000 euros, per al 2018 34.869.000 euros i per al 2019 35.610.000 euros.
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Aquí esperem que tot aquest temps, si es reactiva l’economia, aquests percentatges
es puguin modificar a l’alça.
Intervé l’Alcalde. Recordar que aquesta és una previsió d’una previsió, perquè si ja és
previsió fer un pressupost, fer un pressupost a quatre anys és molt més arriscat. I
considerem que això no ens obliga a res, que només és complir amb una normativa i
expressar una voluntat, però no és més enllà d’això, d’expressar una voluntat, com
molt bé ha explicat la regidora Sra. Torras.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres esperem que
al 2017 ja no estarem a Espanya, per tant no haurem de presentar més aquests
documents.
El Ple es dóna per assabentat.
12.1. - MPOUM.- PROPOSANT VERIFICAR EL TEXT REFÓS DE LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL DE LA VARIANT
D'OLOT C-37.(MPOUM-40)
Núm. de referència : X2014008111
Núm. expedient: UPL12014000007

En el Ple de 29 de gener de 2015, es va aprovar provisionalment l’expedient de
modificació puntual del pla d’ordenació urbanística municipal variant d’Olot C-37,
redactada pels serveis tècnics municipals, amb l’objecte de reordenar urbanísticament
els terrenys alliberats per l’anterior previsió de traça de la variant c-37 i planificar en
base a la nova previsió els terrenys vinculats a aquesta.
La Comissió Territorial d’urbanisme de Girona, en la sessió celebrada el dia 24 d’abril
de 2015, va adoptar acord al respecte, suspenent la tramitació prevista a l’article 98
del Decret legislatiu 1/2010, Llei d’urbanisme, relatiu al canvi de zonificació de zones
verdes fins que, mitjançant un text refós, verificat pel Ple de l’ajuntament, s’hi
incorporin una sèrie d’esmenes i observacions.
En el document que es presenta per a la seva verificació per part del Ple de la
Corporació, s’hi ha incorporat per part dels serveis tècnics municipals totes i
cadascuna de les citades esmenes i observacions, així com també els informes de
l’Agència Catalana de l’Aigua i de la Demarcación de Carreteras del Estado a
Catalunya.
Per la qual cosa, i en compliment de l’acord de la Comissió Territorial d’urbanisme de
Girona, en la sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2015, el President de la Comissió
Informativa proposa al Ple de la Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Verificar el text refós de l’expedient de la modificació puntual del Pla
d’ordenació urbanística municipal Variant d’Olot C-37 (MPPOUM-40), en el que s’hi
incorporen les esmenes i observacions efectuades en l’acord de la Comissió Territorial
d’urbanisme de Girona, en la sessió celebrada el dia 24 d’abril de 2015.
Segon.- Trametre’n duplicat exemplar per a la seva tramitació, a la Comissió Territorial
d’urbanisme de Girona.
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde. Segons informe emès per la Comissió
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Territorial d’Urbanisme de Girona en sessió de 24 d’abril de 2015, s’acordà que calia
suspendre aquesta tramitació prevista fins que mitjançant text refós s’incorporessin les
següents prescripcions i es donés compliment als informes emesos per l’ACA
–Agència Catalana de l’Aigua–, la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento i
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre.
Aquestes són, per part de l’ACA, els condicionants per a la implantació de la nova
rotonda a la carretera Sant Joan les Abadesses i el nou vial de darrera el camp de
futbol, per la Unidad de Carreteras del Ministerio de Fomento, estalvia les disposicions
relatives al sistema viari aprovat pels espais públics; per part de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat Terrestre, establir la reserva d’espai qualificat de
sistema viari.
Una vegada donat compliment a aquests punts, ara es presenta com a text refós, i que
recull les prescripcions abans assenyalades, i es proposta que pugui ser aprovat per
seguir la seva tramitació corresponent, per aprovar-ho de forma definitiva.
Intervé l’Alcalde. Potser per complementar l’explicació, dir que en un moment inicial
s’havia previst que la variant passés per un lloc, i que ara ja ni tan sols ningú treballa
amb aquest espai, sinó que treballa amb un altre espai, i que hi ha pobres ciutadans i
pobres ajuntaments, –com l’Ajuntament d’Olot– que tenen terrenys afectats per aquell
traçat que no es farà, i que ja tothom està d’acord que no es farà. I es tracta de
desafectar aquells terrenys, posant-nos d’acord amb tothom. Ho vàrem aprovar en el
Ple, es va aprovar inicialment, definitivament, va anar a la Comissió Territorial
d’Urbanisme i allà van dir que faltaven algunes coses, i per això s’ha demanat un text
refòs, que vol dir retocar el que sigui; per desafectar uns terrenys que estan, seguint el
corrent del riu Riudaura, a la dreta, quan la variant va just a l’altre cantó.
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Agraïm aquesta
explicació, perquè jo sí que m’he llegit una mica els documents i realment costa molt
d’entendre perquè és un vocabulari molt difícil si no ets arquitecte o enginyer. Per tant
entenc que són uns terrenys que estaven projectats en un projecte antic, i aquell
projecte ja no s’executarà. Per tant ja està clar quin és el projecte de la variant nova, la
variant d’Olot.
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres com que tenim clar
que no afecta a la variant nova, perquè si no ja hauríem intervingut.
A nosaltres sí que el que ens sorprèn és la data, i segur que té una explicació i que
ens la diran convenientment, però sí que ens agradaria que féssim incidència en el fet
que han passat onze mesos, des que la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona es
va reunir i va fer aquest dictamen. Han passat onze mesos i la gent que ho està
esperant segurament està neguitosa, i un aclariment sobre aquests onze mesos, sí
que l’agrairíem.
Intervé l’Alcalde. En el primer projecte inicial de la variant, passava travessada pel mig
del que és el Pla de Llunes, i per tant s’acostava molt al riu Riudaura. I llavors els
terrenys, fins i tot de l’altra banda del riu, els van afectar. Com hi ha encara molts
terrenys, per exemple tot el tema de can Tresserras i la rotonda de can Tresserras
està afectada perquè per allà segur que passarà la Variant, o per exemple, em sembla
que també hi ha una afectació en algunes finques de tot el voltant de l’actual traçat.
Això, la discussió ja no està en aquest nivell, sinó que sembla clar que la variant –i
aquí hi està tothom d’acord– passarà a tocar la Serra de Sant Valentí, no passarà pel
mig del Pla, que ens semblava que era una agressió, i per tant, els terrenys que estan
a l’altra banda de riu, no té cap sentit –ens estem referint a la zona de l’Arengada i tota
aquella zona d’allà– no té cap sentit que continuïn estant afectats, quan ja ningú parla
d’aquest traçat de la variant.
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I això té repercussions, per exemple, pel que fa a l’Ajuntament –per no parlar
d’interessos particulars– en tot el que és l’asfaltat del carrer de darrera del camp de
futbol, i acabar de portar-ho fins a l’avinguda Sant Joan les Abadesses; no podem tirar
endavant això perquè està afectat i ho hem de desafectar i tirar-ho endavant i ja està
clar que la variant no passarà a tocar aquests terrenys, i per tant no té més
repercussió que això: que s’alliberin uns terrenys de la banda dreta del riu Riudaura,
que segur que no passarà la variant per allà. O sigui, el fet d’afectar els terrenys és
només per si un cas la carretera passa just per allà, que això no sigui després que
diguin, ara no ho podem fer perquè algú ha edificat o ha fet qualsevol cosa; quan
comencem els tràmits, qui sigui –la Generalitat, l’Estat– afecta uns terrenys dient,
potser per aquí passarà la variant.
I això hem tardat onze mesos perquè han estat converses entre els tècnics municipals
que s’han desplaçat a Girona, amb els tècnics de carreteres del Estado, i llavors hi ha
hagut tot un procés de negociació i amb l’ACA també, on aquests aclariments que ens
van demanar des de la Comissió tècnica d’Urbanisme es concretés en un document. I
quan hem tingut aquest document concretat, i tothom hi està d’acord i sembla que no
hi ha cap mena de problema, el portem avui aquí a aprovació definitiva, i després ha
d’anar a la Comissió d’Urbanisme, que si avui el Ple dóna la seva conformitat, podria
anar el dia 5 d’abril. Amb això clourem el tema, que la veritat és que hi portem, no
onze mesos, sinó que portem anys batallant-hi, per intentar desfer aquesta afectació
d’uns terrenys, on és segur que no passarà la variant, i per tant, interessos municipals
o interessos de particulars es veien molt afectats.
Intervé el Sr. Rubió. Només nosaltres anunciar que com que veiem que és un projecte
molt canviant –que ara passava per un costat, ara passa per l’altre– vostè ens
assegura que ja hi ha el traçat correcte i que no passa per aquests terrenys, en tot cas
ens abstindrem, perquè qui sap si d’aquí un temps torna a canviar per “x” motiu.
Intervé l’Alcalde. Com que la proposta és d’aprovar la verificació, se sotmetrà a votació
i sí que es podran abstenir, i espero que abans no s’acabi aquest mandat, li pugui
recordar aquestes paraules i demostrar que no és canviant, que el que hi ha és un
projecte inicial sobre el que es treballa, sobre el que es millora, sobre el que tothom va
fent aportacions, per tant, veurà com aconseguirem que la variant d’Olot pugui avançar
definitivament.
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (8 CiU, 5 ERC, 3 PSC) i 4
abstencions (3 CUP, 1 OeC).
13.1. - MPOUM.- PROPOSANT APROVAR INICIALMENT LA MODIFICACIÓ
PUNTUAL DE POUM SECTOR 4 SUD BATET - LA VILA. ZONA
D'INFRAESTRUCTURES DELS SERVEIS URBANÍSTICS. 5.1 NOU DIPÒSIT
MUNICIPAL D'AIGUA.
Núm. de referència : X2015022302
Núm. expedient: UPL12015000006

Per part de l’empresa concessionària del servei de subministrament d’aigua potable a
la ciutat, s’ha constatat la necessitat de construir un nou dipòsit municipal d’aigües.
En la ubicació de les noves instal·lacions s’ha tingut en compte els següents objectius i
necessitats:
Doblar la capacitat d’emmagatzematge d’aigua, de la capacitat de captació i de
distribució, per garantir el subministrament a la ciutat en cas de fallada en la canonada
principal.
La nova instal·lació hidràulica ha de complementar les infraestructures existents, i la
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comunicació d’aquestes a través de vasos comunicants. Així els diferents dipòsits
d’emmagatzematge han d’estar situats a la mateixa conta de nivell, la +485, per tal de
garantir la uniformitat dels subministrament i la major eficiència energètica i
constructiva possible de la instal·lació.
D’aquesta forma, la localització es troba centrada en un espai que no gaudeix de la
qualificació urbanística adequada.
Per aquest motiu, es presenta a tramitació al Ple de la Corporació l’expedient de
Modificació puntual del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal en el sector 4 de Sòl
urbanitzable delimitat de Batet-La Vila, per crear la zona d’infraestructures dels serveis
urbanístics amb la clau 5.1 Nou dipòsit municipal d’aigua.
L’article 96 de la Llei d’urbanisme de Catalunya regula la possibilitat de modificar
puntualment el Pla seguint el procediment de la seva formació,
Per la qual cosa, el President de la Comissió Informativa proposa al Ple de la
Corporació l’adopció dels següents
ACORDS:
Primer.- Aprovar inicialment l’expedient de Modificació puntual del Pla d’Ordenació
Urbanística Municipal en el sector 4 de Sòl urbanitzable delimitat de Batet-La Vila, per
crear la zona d’infraestructures dels serveis urbanístics amb la clau 5.1 Nou dipòsit
municipal d’aigua.
Segon.- Sotmetre’l a informació pública durant el termini d’un mes mitjançant la
publicació d’edictes al Butlletí Oficial de la Província, a un dels diaris de premsa
periòdica de més divulgació al municipi, al tauler d’anuncis i al web de l’Ajuntament.
Tercer.- Publicar els edictes corresponents.
Presenta la proposta el Sr. Jordi Alcalde. L’àmbit d’actuació afecta el sòl urbanitzable
delimitat de Batet la Vila, anomenat pel POUM el sector de Benavent i la zona de
Batet. Aquesta modificació del POUM té per objectiu la definició de la infraestructura
de serveis urbanístics d’instal·lació d’un nou dipòsit municipal d’aigua. Per possibilitar
aquesta infraestructura es fa emparada a l’interès públic de la mateixa. Això permetrà
fer una reserva d’espai destinat a serveis tècnics, i aquest espai serà destinat al nou
dipòsit municipal.
En aquests moments estem en converses amb els propietaris per poder pactar la
indemnització corresponent. A l’hora de determinar la ubicació d’aquest nou dipòsit,
s’ha valorat doblar la capacitat d’emmagatzematge, captació i distribució d’aigua i que
aquesta nova instal·lació ha de complementar les existents, pel qual s’ha de situar a la
mateixa cota per poder garantir la uniformitat del subministrament i la major eficiència
energètica constructiva. També s’han tingut en compte altres consideracions, com la
no afectació de l’entorn natural, facilitat d’accés tant per la construcció com el
manteniment de l’equipament, que aquest punt sigui proper a la xarxa general d’aigua
existent i la relació de proximitat amb la ubicació del nou nucli de captació previst.
Per tot el que s’ha indicat amb anterioritat, portem aquesta modificació a aprovació.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Vull dir que tot i que estem en
l’aprovació inicial, i per tant tornarà a venir al Ple, només comentar que d’aquest punt
sí que hem tingut prou informació i amb temps, i que malgrat ser un sol regidor, ens
sentim satisfets de la informació que hem tingut. Però pels motius que he explicat
abans, ens abstindrem.
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (8 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3
CUP) i 1 abstenció (OeC).
14.1. - APROVACIÓ DEFINITIVA DEL PLA D'ACCIÓ PER A L'ENERGIA
SOSTENIBLE (PAES) D'OLOT
Núm. de referència : X2016005584
Núm. expedient: SICO2016000002

En data 23 de febrer de 2012, el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar, entre d’altres,
adherir-se al Pacte d’Alcaldes i Alcaldesses per tal de lluitar contra l’escalfament de la
terra, fer seus els objectius de la Unió Europea per a l’any 2020 i reduir les emissions
de CO2 en el seu territori en més del 20 % per a l’any 2020.
En aquest mateix Ple es va adoptar el compromís d’elaborar, amb el suport de la
Diputació de Girona com a coordinador territorial del Pacte, un Pla d’Acció per a
l’Energia Sostenible (PAES) a Olot, seguint les directrius establertes.
En data 3 d’octubre de 2013, la Junta de Govern Local de l’ajuntament d’Olot, va
aprovar el PAES d’Olot, redactat pels serveis tècnics municipals, el qual va ser ratificat
per Ple en data 31 d’octubre de 2013.
Els serveis tècnics de la Diputació de Girona i del CILMA, que actuen com a
coordinadors territorials del Pacte a la província de Girona, varen revisar en dues
ocasions el document presentat, i hi varen introduir algunes esmenes.
Les esmenes al document han comportat alguns canvis en el PAES lliurat inicialment.
Entre d’altres, s’ha modificat el número d’accions de 69 a 67 accions que suposen una
reducció d’emissions per a l’any 2020 de 34.025,12 a 32.439,13 tones de CO2, amb un
percentatge de reducció del 21,24% al 20,23%. També ha variat el pressupost total del
Pla de 182.423.163,24 euros a 246.281.831,80 euros, degut al fet d’ajustar el cost de
la inversió privada.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció del següent acord:
Únic.- APROVAR la versió definitiva del Pla d’Acció per a l’Energia Sostenible (PAES)
del municipi d’Olot.
Presenta la proposta el Sr. Guix. Seré breu perquè si no, no complirem les finalitats del
PAES perquè gastem molta energia elèctrica a aquestes hores.
En primer lloc, permeti’m Sr. Alcalde, fora de context, és donar una felicitació a
l’empresa Bassols Energia, d’aquesta població, perquè justament fa molt pocs dies ha
posat dues places de recarrega elèctrica en el pàrquing del Firalet, i per tant això és
una qüestió molt important per a la ciutat i a més a més va molt lligat amb el que és
l’aprovació avui d’aquest PAES. Per tant m’agradaria que aquesta felicitació fos
extensiva, si els membres del Ple ho veuen clar, enviar una carta al Conseller delegat,
el Sr. Tomàs Feliu.
Dit això, aniríem ja a l’aprovació definitiva d’aquest document, que és un document
que ja es va aprovar en aquest Ple –ja ho explicarem més endavant–, ja fa una colla
de mesos. En el marc dels objectius de mitigació i adaptació al canvi climàtic, la Unió
Europea va adoptar en el març de 2007 el compromís unilateral de reduir un 20% les
emissions de CO2 abans de l’any 2020. La manera que la Unió Europea va plantejar
per aconseguir aquesta fita, es fonamenta en dues actuacions: incrementar un 20%
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l’eficiència energètica, és a dir, consumir menys energia, i també augmentar un 20% la
implantació i la utilització de les energies renovables; això en aquesta ciutat ja ho
estem portant a terme. Aquesta estratègia és coneguda com l’estratègia del 20/20/20,
perquè és el 20%, el 20%, i per tant això el que fa és redundar i anar a la reducció del
20% de les emissions de CO2. Això respon al compromís de Kioto, que la majoria de
països del món van signar, i després hi ha un compromís més recent, que és el
compromís de París, que encara les exigències són més importants, però aquí no hi
entrem.
Olot és una de les més de 5.000 ciutats que van signar aquest pacte d’alcaldes, per
tant s’ha compromès voluntàriament a anar més enllà dels efectius de la Unió
Europea, i adaptar el compromís de reduir les emissions de CO2 en el seu territori
només un 20% per a l’any 2020, mitjançant la redacció i l’execució del Pla d’acció per
a l’energia sostenible, PAES. L’Ajuntament d’Olot va encarregar al Consorci de medi
ambient i salut pública SIGMA, la redacció d’aquest PAES, aquest document que s’ha
estructurat en quatre línies estratègiques que són: augmentar el grau d’estalvi i
eficiència energètica en els edificis públics i equipaments i instal·lacions municipals,
els edificis residencials i el sector terciari; dos, disminuir les emissions associades al
transport urbà; tres, incrementar la producció local i el consum d’energia amb fonts
renovables al municipi; i quatre, disminuir les emissions associades al tractament de
residus sòlids urbans.
Aquestes són les línies estratègiques que s’estructuren en el PAES d’Olot, però es
creu necessari definir quina és l’aposta de l’Ajuntament, per tal de definir les accions
en cadascuna d’aquestes línies estratègiques. El PAES ja defineix, aquí ja tenim una
bona colla de possibles propostes que es poden portar a terme, algunes de les quals
ja hi estem treballant. De totes maneres, aquí cal dir que el que significa l’actuació
municipal en aquest sentit, pròpiament per l’Ajuntament és un 2% del que representa.
Primer cal aclarir que les reduccions de CO2 en aquest Pacte d’Alcaldes no hi entra ni
la indústria, –que va quedar fora– ni hi entra tampoc l’agricultura, per tant ja ens
limitem molt en el que són les emissions de CO2 a l’atmosfera. I dintre d’aquestes
reduccions de CO2, el transport urbà representa un 44% de les emissions, el 28% el
representen els edificis residencials, el 16 % el representen els edificis i equipaments
que no són de l’Ajuntament, del sector terciari, i també altres no municipals; i un 10%
el representen les emissions associades al tractament de residus urbans. Únicament el
2% és el que ens afecta directament en el que és la gestió dels edificis municipals,
l’enllumenat públic i les escoles. Per tant aquí sí que estem molt limitats. Però sí que
podem incidir a fer polítiques per tal que la societat en general, la societat olotina, vagi
en disminució d’aquestes emissions de CO2.
En tot cas, el que portem avui a aprovació, una mica el resum de tot plegat és el
següent: en data 23 de febrer de 2012, el Ple de l’Ajuntament d’Olot va acordar, entre
altres, adherir-se al Pacte d’Alcaldes, en aquest mateix Ple es va adoptar el
compromís d’elaborar, amb el suport de la Diputació de Girona, com a coordinador
territorial del pacte, el Pla d’acció a l’energia sostenible –PAES– a Olot, seguint unes
directrius establertes. En data 3 d’octubre de 2013, la Junta de Govern Local de
l’Ajuntament d’Olot va aprovar el PAES redactat pels serveis tècnics municipals i pel
SIGMA, el qual es va ratificar en el Ple en data 31 d’octubre de 2013. Per tant és un
document que ja fa temps que està sobre la taula, el que passa és que nosaltres el
vàrem retornar a la Diputació, i la Diputació és el que ara explicaré, que ens ha tardat
molt a acabar d’aprovar definitivament el document, i a més a més hi ha introduït unes
petites modificacions. Les esmenes del document han comportat alguns canvis en el
PAES lliurat inicialment, entre d’altres s’ha modificat el número d’accions –de 69 a 67–
accions que suposen una reducció d’emissions per a l’any 2020 de 34.000 en lloc de
32.000 tones de CO2, amb un percentatge de reducció del 24% al 20,23%, en aquest
sentit de reducció de CO2 que posem a l’atmosfera. També ha variat el pressupost
total del Pla, dels 182.423 euros a 246.281 euros, que això és degut al fet d’ajustar el
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cost de la inversió privada. Lògicament això no són diners municipals, sinó que són
diners que han d’aportar tota la societat olotina, en diferents aspectes.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. No reiteraré perquè en aquesta
discussió la posició nostra ja l’hem explicat abans, per tant no entrarem a discutir el
document, i ens abstindrem.
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Nosaltres no ens
estendrem en l’argumentari, perquè ens sembla que és un Pla imprescindible i
important, el que sí és important que tots ens el creiem, i instem a l’equip de govern a
complir amb les accions del Pla, i que hem vist que no tot és pressupostari, sinó que hi
ha moltes coses que és voluntat política i és aplicar-ho. Estarem atents als informes de
seguiment que s’elaborin, encara que considerem que haurien de ser anuals i no
bianuals, com es planteja, però votarem a favor.
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. A mi ja em sap
greu, però sí que ens estendrem en les explicacions.
La veritat és que, primer de tot, a nosaltres ens agradaria abans de començar, dir dues
coses: la primera, felicitar els tècnics del SIGMA i del Consell Comarcal que han
treballat en la redacció d’aquest Pla, perquè realment és un Pla que a nivell diagnòstic
i a nivell d’accions, jo penso que té una qualitat excepcional i després també
explicarem el perquè són tant excepcionals els nostres tècnics –en aquest cas– del
SIGMA. Són un pou de generació d’idees i executors de projectes, pensem, amb una
professionalitat increïble.
Amb el que dèiem, també voldríem ser el màxim de pedagògics possibles, i el que
voldríem és també que les respostes al que nosaltres plantejarem, siguin tan concretes
com els nostres dubtes.
Em permetran que faci una mica d’història, perquè penso que és absolutament
necessari, i ens n’anirem als antecedents, que de fet l’antecedent del PAES es troba
en l’Agenda 21. És a dir, el mateix document del PAES, el mateix document de la Unió
Europea i del Consell d’Alcaldes, el que demana és que el PAES prioritzi les activitats
de l’Agenda 21, que tenen a veure amb les energies sostenibles, la sostenibilitat i
l’estalvi energètic. Què passa amb el PALS, amb l’Agenda 21, el PALS és el Pla
d’acció lligat a l’Agenda 21. A aquest Ajuntament, la Diputació de Girona li aprova
l’Agenda 21, que de fet l’Agenda 21 va ser redactada alhora per a tots els ajuntaments
de la comarca –i després entendran perquè dic tot això– i va ser coordinada per una
persona com el Sr. Josep Maria Mallarach, de solvència altament contrastada. El
PALS, ara mateix, nosaltres consultem a la web de la Diputació de Girona, Olot és
l’únic municipi d’aquesta comarca que no té l’Agenda 21 penjada; és a dir, és com un
forat negre. Si continuem buscant a la documentació, ens trobem que l’Ajuntament
d’Olot sí que té una llista d’accions d’aquest PALS, però només és la llista d’accions,
és a dir, no hi ha el document sencer, que hauria d’estar en exposició pública. Per tant,
entenem que hem liquidat el PALS.
Explico tot això perquè tenim un antecedents molt clar que hi ha documents referits al
medi ambient que es redacten, s’endrecen en un calaix, que queda molt bé perquè la
Diputació paga i finança les redaccions d’aquests projectes però que després, a l’hora
de portar-los a aplicació, no es fan. I estem parlant del 2006, per tant de fet no ho
estem focalitzant en aquest equip de govern, sinó que al 2006 recordem que hi havia
un govern socialista, que després va tornar-hi a ésser, i que després han entrat vostès
i que aquesta Agenda 21 no s’ha portat a terme.
Per tant PALS oblidat i anem al PAES. De fet, ens agradaria molt tornar a dir que si el
PALS no s’ha dut a terme no és perquè no hi hagi un equip tècnic molt important al
darrera, sinó que és que falta voluntat política, perquè segurament aquest tema –el
PALS abans, el PAES ara– són temes que no són atractius, a la població potser no
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generen vots; pel que sigui, són projectes que sempre acaben dintre d’un calaix. I els
que fa temps que estem bregant en aquest tema del medi ambient, en podem donar
fe. Malgrat això, hi ha molts ajuntaments que ara mateix en les seves webs, estan
compatibilitzant el PALS i el PAES alhora.
Anem doncs al que ens ocupa ara, havent fet aquesta petita introducció: el PAES. El
regidor ens explica molt bé tot el tema del CO2, tota la teoria aquesta de les emissions;
perfecte, cap problema. Ens explica també molt bé que això va ser aprovat l’octubre de
2013, aproximadament, per una Junta de Govern i un Ple aquí a l’Ajuntament. Per tant,
trobem; si recorden perquè jo penso que això ho tornarem a dir, si recorden fa dos o
tres plens, vaig fer una pregunta sobre el PAES. Vaig fer una pregunta al regidor, en
què li demanava on era l’informe d’implantació del PAES, perquè de fet, si aquest
PAES s’aprova l’octubre de 2013, i vostès es llegeixen el PAES –que nosaltres per
sort, tenim cinc regidors i ens l’hem pogut llegir, perquè cadascú de nosaltres fa una
tasca, i entenc realment que és impossible pair aquest PAES en dos o tres dies– si
vostès s’ho miren, veuran que en el bienni 2013/2015, hi ha proposades 29 accions,
de les quals estan executades, és a dir acabades, un 17,24%. Per tant, què passa? No
s’han executat. Molt bé, d’acord, podríem entrar en el fet que ja les farem, però si les
farem llavors ens trobem que en el quinquenni 2015-2020, hi ha tota una altra quantitat
d’accions, que també estan temporalitzades i pressupostades en aquest PAES. I
llavors ens preguntem: si avui s’havia d’aprovar definitivament el PAES, com és que
no s’ha fet una temporalització real de les accions que queden per fer –que entenem
que de vegades no es pot fer tot, per tot això ens mostrem totalment comprensius, en
el sentit que entenem la dificultat de portar a terme segons quines accions–, i
demanem com és que no hi ha una temporalització real de totes les accions que
queden del bienni 2013-2015 i de totes les accions que hi ha pensades del quinquenni
2015-2020. Entenem que som al 2016, per tant el segon quinquenni, és a dir, la
segona planificació d’aquest període curt i i període llarg que tenen tots els PAES,
també la veiem bastant complicada, que es porti a terme, si arrosseguem, fixint-se, el
82,75% de les accions.
Per tant, d’entrada, per aprovar aquest PAES, que ja els avanço, votarem a favor, però
votarem a favor bàsicament per respecte als Serveis tècnics que han fet tota aquesta
feina; però fixint-se que la taula 6.5 s’hauria de refer tota, és a dir, no té cap sentit
presentar accions sense temporalitzar-les dintre la realitat. Si entrem dintre de les
accions, nosaltres voldríem fer esment en una de les accions que teòricament ja
s’hauria d’haver executat, perquè justament, malgrat és veritat que fa poc que estem
en aquest Ajuntament, en els inicis jo vaig ser present en una taula de contractació, on
es contractava o es renovava la contractació –ja em permetran que no sigui exacta en
els temes de contractació–, es renovava o contractava la companyia Bassols. Hi ha
una acció del PAES que diu estrictament, que es realitzarà la compra d’energia verda.
És una acció del bienni 2013-2015, per tant, si hi ha realment voluntat política de
portar a terme aquest PAES, com és que –no recordo quan era, recordo que era al
principi d’aquest mandat– s’aprova aquesta compra d’energia a Bassols Energia, que
ja els hi dic, no hi tenim res en contra; és a dir, no hi tenim cap inconvenient, però si
ens autoexigim comprar energia verda, perquè tenim un document que així ho diu, no
quadra, és a dir, no ho entenem.
Bé, el tema de l’energia verda, també els hi volia fer un petit incís i ho lligaré: el dia dos
de març, a Girona, hi va haver unes jornades de sostenibilitat i eficiència energètica,
que promovia la Diputació de Girona, que promovia Bienergy i que hi havia quantitat i
quantitat de regidors i de tècnics de l’àmbit de les regidories de Medi ambient. Va
anar-hi un tècnic del SIGMA, no hi havia cap representant regidor d’aquest Consistori.
Allà es feien intercanvis d’experiències de molts ajuntaments, que sí que realment
porten anys treballant amb els seus PAES, i per tant era extremadament interessant
sentir aquelles experiències, perquè hi havia municipis petits –molt més petits que el
nostre– no podien ser referent, hi havia municipis més grans, però hi havia municipis
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més o menys de les nostres dimensions. Per tant, fixint-se, teòricament s’hauria
d’haver implantat fa dos anys, entenem tot el que ens diuen, que la Diputació, però
després no entenem aquesta planificació que hi ha en el PAES.
Si saltem i ens n’anem al Pla d’inversions, hi ha coses que realment es fan molt difícils
d’entendre. És a dir: en el bienni 2013-2015 es preveia una part d’inversió d’aquest
Ajuntament, de 3.730.000 euros i 40.000 euros d’inversió privada; aquests diners
s’haurien d’haver justificat amb aquest informe d’implantació que s’hauria d’haver fet
els dos anys primers d’haver tramitat aquest PAES a través d’aquest Ple, que va ser la
pregunta que jo vaig fer fa uns quants plens. No hi ha informe d’implantació, i aquests
diners pressupostats d’entrada, evidentment, entenem que no s’han gastat, però ara
en el quinquenni 2015-2020, torna a haver-hi una inversió privada, aquesta vegada de
239.000.000 euros i de 3.298.000 euros per part de l’Ajuntament. En el pressupost
d’aquest any, que també hi èrem –malgrat alguns acabem d’arribar– no hi havia cap
partida que específicament parlés del PAES, i evidentment entenem que segurament
hi havia una partida d’alguna acció del PAES, que es portarà a terme. A mi sempre em
fa gràcia el Sr. Gelis, perquè el tema de les bombetes i l’energia elèctrica el tenim molt
vigent i està molt bé, però hi ha moltes accions que segurament requeririen ja, perquè
estem al 2015-2020, i estem al 2016, per tant requeririen aquesta inversió o saber en
aquest quinquenni, en aquest segon període, com es faran aquests diners, com es
podran invertir aquests diners.
Per tant, i anant ja al resum –ja em perdonaran, ja els he dit que m’estendria– pensem
igual que el Sr. García que estem en un Pla d’energia que pretén una programació del
2013-2020, i per tant això no sé si es mereixeria un Ple monogràfic –jo penso que sí,
perquè el tema trobo que és molt interessant–, però sí que es mereix un temps per
poder-ne parlar.
Deia que en resum, tenim un equip tècnic excel·lent, tenim una Diputació de Girona
que està molt motivada, que té el Bienergy, que és un programa d’assessorament i de
suport brutal en el tema del PAES, però és que a més a més, fixint-se, si tenim uns
tècnics excel·lents, que un tècnic del SIGMA és qui va fer la contractació de personal
per al Bienergy. Per tant vol dir que aquí a Olot, al SIGMA tenim els tècnics més ben
qualificats per dur a terme totes aquestes accions. Per tant, si això no rutlla,
bàsicament pensem que és falta de previsió i voluntat política.
No volem més brindis al sol, ja ens sap greu, però és que la gent que fa temps que
estem treballant en aquests temes, hem viscut un PALS, tenim un Pla de mobilitat que
no acaba d’arrencar, ara ens demanen que aprovem el PAES... No volem dossiers de
papers que ocupin calaixos, i tampoc no volem que la Diputació vagi gastant diners en
finançar redaccions de projectes que potser després no portem a terme. Però volem
aprovar el PAES, és a dir, volem que les accions es duguin a terme, volem els plans
siguin reals, que no siguin propostes boniques i inassumibles.
I ara venen les peticions que nosaltres dèiem que els demanaríem, i que ens
contestessin concretament.
- Els hi demanem que creïn una comissió de seguiment del PAES, on hi hagi
representats tots els grups polítics d’aquest Consistori. Ens tindran ajudant en el
que calgui, però així tindrem la tranquil·litat que aquesta voluntat política que creiem
que ha faltat fins ara en aquest ajuntament en temes de medi ambient, no defallirà.
- Els hi demanem, si és possible, que facin una planificació realista de les accions del
2013-2020, és a dir, estem al 2016, però és igual, de totes aquestes accions, com
les reparteixen en el que queda, que és 2016-2020, és que queda només això. I
que aquesta planificació realista, si avui hem d’aprovar aquest PAES així,
–evidentment vostès l’aprovaran, perquè per això tenen una majoria– doncs si l’hem
d’aprovar que sigui el més aviat possible perquè els anys se’ns mengen, i arribarem
al 2020 i ja veurem.
- Que en els propers pressupostos indiquin els diners que s’inverteixen en el PAES,
pensem que ha de ser transparent, és a dir, si tenim pressupostats 3 milions
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d’euros en un bienni, i 3 milions d’euros i escaig més en un quinquenni, hem de
saber què s’ha invertit en aquest PAES. Torno a repetir, falta l’informe
d’implantació, que s’havia d’haver fet aquest any 2016, perquè el 2015 acabava el
primer bienni.
Per tant, volem ser sostenibles, i tant que volem ser sostenibles, tenim un projecte
davant que és fantàstic, i volem ser sostenibles en la realitat, no només sobre el paper.
I fins aquí la nostra intervenció.
Intervé l’Alcalde. Sr. Guix, abans de contestar, em deixi afegir una cosa. És que si el
portem a aprovació és perquè no estava aprovat, i no estava aprovat perquè la
Diputació de Girona, amb molt bona voluntat, va decidir impulsar el PAES, s’hi ha
apuntat tothom, i llavors el personal que hi havia a la Diputació de Girona no ha pogut
resoldre; s’ho ha hagut d’estudiar i quan trobava que s’havia de fer alguna mena de
canvi, després passaves a darrera de totes les seves aprovacions. I ens han tingut
–perquè això sí que ho he preguntat diverses vegades– l’expedient retingut durant tot
aquest temps. No hi ha document d’implantació que diu vostè, perquè no teníem el
PAES en vigor en aquests moments.
Intervé el Sr. Guix. Una mica en aquesta línia. En tot cas agraeixo les aportacions de
la regidora d’ERC i també dels altres regidors.
Però en tot cas és el que diu el Sr. Alcalde, és un document que teníem presentat a la
Diputació de Girona, jo els recordo que vostès van votar a favor el 31 d’octubre de
2013 a aquest document, per tant, ara m’estranyaria que no votessin a favor, perquè
total han canviat dues cosetes del document, que l’han canviat els tècnics de la
Diputació de Girona. En tot cas, ara justament fa quinze dies que ens va arribar aquí a
l’Ajuntament d’Olot, i ho vàrem poder introduir en aquest Ple, i llavors és aprovar-lo
definitivament i a partir d’ara començarem a fer les accions o el calendaris que toquen,
que marca el PAES, però fins ara no els podíem fer perquè no estava aprovat.
La comissió de seguiment em sembla perfecte, no hi ha cap problema, al contrari, com
més temes puguem participar, temes de medi ambient, millor. Vostè sap que estan
convidats sempre a les reunions del SIGMA, que normalment es tracten aquests
temes, els regidors de la CUP també venen, per tant són reunions que estan obertes a
tothom i no hi ha pas cap problema perquè puguin venir i participar en qualsevol acció.
Els PALS es van aprovar l’any 2002, d’això fa molts anys, i en tot cas sí que s’han anat
introduint els diferents plans d’urbanisme d’aquest Ajuntament, però és una cosa que
en tot cas ja fa molt anys que es van aprovar.
I de moment, no tenia més aportacions a fer, sinó agrair-los aquest vot a favor i en tot
cas que puguem començar a treballar ja per tirar endavant aquest PAES. Sí que
l’Ajuntament d’Olot, sense els PAES, ja estem fent moltes accions que van
encaminades en aquesta línia, com és la de l’illa energètica, com és el control que fem
de l’estalvi energètic en els diferents punts de les escoles i edificis municipals,
controlat per l’enginyer municipal, també tenim previst de posar algun punt de
recàrrega de cotxes elèctrics, el canvi de les bombetes, acabem de comprar un cotxe
elèctric aquest Ajuntament; anem fent moltes actuacions en aquest sentit que ja van
encaminades en aquest PAES. Però en tot cas ja farem la redacció definitiva del
calendari d’actuacions i podem treballar en aquesta comissió de seguiment que vostè
demana.
Intervé la Sra. Barnadas. Que quedi clar que en cap moment, o sigui hem començat
dient que enteníem que si no s’havien pogut portar a terme aquestes accions per
temes d’aprovació de la Diputació, el que vostès expressen, perfecte, però el que no
entenem és com hi ha aquest calendari que parla del bienni 2013-2015, que parla
d’uns diners del 2013-2015, i per tant el document en sí, diguéssim que no concorda
amb el temps que estem, estem a principis del 2016.
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De fet ja hem dit que hi votarem a favor, hi votarem a favor per filosofia i hi votarem a
favor per ganes, hi votarem a favor per respecte als tècnics; hi votarem a favor perquè
malgrat tot el que hem exposat, confiem –una vegada més, perquè som així– que
potser aquesta vegada el PAES es portarà a terme.
No em serveix, Sr. Guix, que em digui que del PALS ja en fa molts anys. Perdoni, hi ha
ajuntaments actualment, i de fet la Diputació de Girona demana que es portin alhora
els PALS aprovats –recordo que Olot va tenir el seu PALS aprovat– i els PAES
aprovats. Per tant, no és una cosa de fa molt de temps, és una cosa que molts
ajuntaments encara ara, perquè justament els PALS eren molt rics i tenien quantitat
d’accions i el PAES d’aquesta ciutat té quantitat d’accions que no s’han dut a terme, es
poden compatibilitzar els dos. Per tant, bé, això ja és la seva voluntat, i és una voluntat
política, i per tant, la veritat és que quan parlem de comissió de seguiment no estem
parlant de venir a les reunions del SIGMA, estem parlant que es creï una comissió de
seguiment específica pel PAES, que és diferent. Nosaltres entenem que és diferent.
Intervé l’Alcalde. No em puc estar d’afegir una mica més. M’agradaria comptar
exactament això que diu vostè, aquest 21%, quina és la inversió que hem fet en temes
de medi ambient. Jo no conec el PAES –he d’avançar això– sí que l’he anat seguint
perquè m’ha semblat interessant, i a la Diputació he anat preguntant. M’agradaria
saber quants diners hem destinat aquests anys a temes del PAES, que no podem
aplicar perquè no estava aprovat, no era un document vigent, si era el PAES.
M’agradaria saber-ho. Però en fi, espero que ara que el tindrem aprovat, ho puguem
comptar.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 19 vots a favor (8 CiU, 5
ERC, 3 PSC, 3 CUP) i 1 abstenció (OeC).
15.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL DE LA CUP PER A LA LLIURE
CIRCULACIÓ DE LES PERSONES, PER LA PROTECCIÓ DELS DRETS
FONAMENTALS DAVANT L'ACTUAL POLÍTICA DE FRONTERES
Núm. de referència : X2016005888
Núm. expedient: SG022016000009

L’arribada de persones que fugen de la guerra de Síria i l'Iraq a les portes d’Europa ha
posat en evidència per a la majoria de l'opinió pública els resultats de la política
europea de fronteres. Aquest mateix ple -com la majoria de les corporacions
municipals del país- va aprovar una moció de suport a les persones refugiades i Rubí
es va declarar “ciutat acollidora” sense que, de moment, això hagi volgut dir res.
Però el focus mediàtic de fa uns mesos sobre les migracions provocades pel conflicte
de Síria i l'Iraq no ens pot fer perdre la perspectiva del problema en la seva totalitat. I
és que entre els anys 2000 i 2015, aproximadament 30.000 persones van perdre la
vida al mediterrani intentant arribar a Europa, fugint de les condicions de vida
miserables que l'economia internacional imposa als seus països o de conflictes
armats, persecucions o desastres naturals. Davant d'això, la UE i la política migratòria
de l’estat espanyol han blindat progressivament la frontera sud del continent europeu,
provocant un canvi en els itineraris: la ruta de les Canàries i la de Turquia a Grècia pel
riu Evros estan tancades, i les persones que provenen de l'Àfrica s’amunteguen a
Ceuta i Melilla, esclafant-se periòdicament contra les valles, les ganivetes i els policies
armats que el govern espanyol hi ha posat. A més, apareixen rutes molt més perilloses
que fomenten encara més la proliferació de màfies i les morts a la Mediterrània. El
pressupost europeu per a les polítiques migratòries es dedica fonamentalment al
control fronterer, la persecució, detenció i deportació de persones. S’ha augmentat la
dotació per als cossos policials, les batudes, els centres d’internament, les tanques i
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els gossos, i no per a les polítiques de cooperació entre els Estats ni per a les
polítiques d’acollida. Cal tenir en compte que cada expulsió té un cost d'entre 4.000 i
6.000 euros per a l’estat espanyol i que un vol massiu suposa un cost de 300.000
euros. A més, les deportacions massives de persones estrangeres estan prohibides en
l’article 4 de la Carta de drets Fonamentals de la Unió Europea.
Així mateix, la mateixa legislació espanyola i europea que fa esdevenir “il·legals”
aquestes persones –com si una persona humana es podés catalogar jurídicamentcontemplen procediments de regularització molt complexos i excessivament llargs
(mínim de 12-13 anys per obtenir la nacionalitat) i que no s’ajusten a la realitat (com
demanar un contracte de treball d’un mínim d’1 any de durada per a la residència).
Mentre que amb l’obtenció dels permisos de residència es posa fi a l’extorsió de les
màfies, alhora que aquests nous catalans i catalanes contribueixen a sostenir la caixa
comú de la seguretat social i els impostos.
I en aquest context esclata mediàticament la “crisi de refugiades sirianes” quan la
guerra a Síria ja feia anys que durava i la desestabilització de la zona es remuntava a
dècades. I esclata perquè les refugiades volien creuar les fronteres de la UE. Així,
durant el 2015, més d'un milió de persones van arribar a Europa per mar (1 de cada 3,
menors d'edat) i en el poc que portem de 2016 (fins a data de 12 de febrer) ja han
arribat 83.200 persones a través de les rutes grega i italiana, segons DADES de la
Organització Internacional per a les Migracions.
Davant d'aquesta crisi humanitària (que no és res més que una altra vessant de la que
fa dècades que trobem a les nostres fronteres), la UE i l'Estat Espanyol han fet
declaracions de bones intencions però la realitat és que - després d'un mercadeig
indigne – s'han compromès a acollir 160.000 persones a través de reubicacions
internes (15.000 a l'Estat Espanyol) i -fins al moment i amb 1 milió d'arribades- només
s'han reubicat 332 persones a la UE i 18 a l'Estat Espanyol. No podem oblidar que un
país com el Líban (amb uns 7M d'habitants, acull aproximadament 1M de refugiades).
I a part d'aquests magres números reals d'acollides, què ha fet la UE? Augmentar el
pressupost de FRONTEX fins als 114 milions d'€, pagar tercers països perquè tanquin
les fronteres (ex. 3000 milions d'€ a Turquia el novembre passat) o -fins i tot- requisar
els béns de les refugiades com han començat a fer a Dinamarca, Suïssa i Alemanya.
Polítiques clarament contràries a tota la retòrica de drets humans amb que s'omplen
els discursos comunitaris i que directament violen la Declaració Universal de Drets
Humans [concretament els articles 13 (que fa referència a la lliure circulació de
persones i al principi de no-devolució) i 14 (que fa referència al dret d'asil) i els Estatus
dels Refugiats aprovats a Ginebra per les Nacions Unides l’any 1951, en una política
que algunes organitzacions com Stop Mare Mortum qualifiquen de genocida,
considerant (amb raó) que comporta la “submissió intencional d'un grup a condicions
d'existència que hagin d'implicar la seva destrucció física, total o parcial”
A més, em assistit aquestes últimes setmanes a un escenari encara més vergonyós,
veure com centenars de milers de refugiats i refugiades, seran deportades a Turquia
per aquesta UE que, una vegada més, mostra les seves vergonyes i la seva ineficàcia
per respondre a aquesta situació, que, recordem, en part creada per ella mateixa.
Vist tot això proposem al Ple de la corporació l’aprovació dels següents,
ACORDS:
Primer:
•

Sol·licitar a la UE que tanqui l’agència Frontex (Agència Europea per a la
Gestió de la Cooperació Operativa a les Fronteres Exteriors dels Estats
membres de la Unió Europea) i destini els fons a polítiques de cooperació
econòmica entre Estats, i a programes reals d’acollida de persones migrades i
refugiades.
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•

Accelerar els tràmits d'acollida de -com a mínim- les 15.000 persones
refugiades que el govern es va comprometre a rebre després de regatejar amb
la UE i de les quals només n'han arribat 18.

Segon - Sumar-se a les accions de sensibilització i denúncia contra la vulneració dels
drets humans a què són sotmeses les persones migrades i refugiades, tant en les
zones de conflicte com a causa de la política de fronteres de la UE.
Tercer - No col·laborar institucionalment amb governs ni empreses que tinguin
implicació directa en conflictes bèl·lics, així com amb empreses subministradores de
material destinat a causar ferides com a mètode de contenció de civils desarmats que
es desplacen pacíficament entre Estats (material antidisturbis, eines de control de
fronteres, filferrades, ganivetes, etc...).
Quart – Realitzar accions de sensibilització i denúncia de la vulneració dels drets
humans, socials, civils i polítics a què són sotmeses les persones migrades que viuen
a la nostra ciutat, amb accions encaminades a la convivència, el reconeixement de la
seva contribució al sosteniment de l’economia i les llars olotines, així com el foment de
mecanismes de participació política i ciutadana en l’àmbit municipal.
Cinquè – Promoure, dissenyar i oferir gratuïtament als instituts i escoles de la ciutat un
programa educatiu de sensibilització -destinat al cicle superior de Primària o al primer
cicle de l'ESO- que inclogui elements de dignificació de les migracions, de treball de la
interculturalitat així com experiències personals -relatades per elles mateixes- de
persones migrades de la nostra ciutat.
Sisè – Instar la resta de pobles i ciutats de Catalunya que van afirmar que voldrien
formar part d'una Xarxa de Ciutats Acollidores, a treballar conjuntament per teixir una
Xarxa d'Acollida alternativa i efectiva en cas que -com de moment sembla- el govern
espanyol i la UE no compleixin els acords de mínims que van anunciar als quatre
vents, o en cas que aquests acords es mostrin clarament insuficients per satisfer les
necessitats de les persones que necessiten refugi, fugin del conflicte que fugin.
Presenta la proposta la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Aquesta és
una moció del grup municipal de la CUP per a la lliure circulació de les persones, per a
la protecció dels drets fonamentals davant l’actual política de fronteres. És una moció
que respon a la urgència i a la vigència d’aquest drama en què que estem vivint
aquests dies. Ara veig membres de la Plataforma Garrotxa Acull, i són dies
especialment conflictius i problemàtics d’un drama que ja fa temps que ve, d’una
guerra que fa cinc anys que no s’acaba, però que ens obliga com a Ajuntament a
posicionar-nos.
Ja el passat 27 de febrer, el Fons Català de Cooperació, del qual el nostre Ajuntament
n’és membre, s’adheria a la Marxa europea pels drets de les persones refugiades,
amb una manifestació multitudinària que es va fer a Barcelona. No hi vàrem anar com
a Ajuntament, no hi vàrem poder anar. Però en tot cas, ara tenim l’oportunitat
d’aprovar aquesta moció, que d’alguna manera recull i critica la decisió que es va
prendre el passat dilluns 7 de març, a la nit, quan es va concloure la cimera entre els
estats de la Unió Europea i Turquia, que va servir per tancar un acord entre les dues
parts en el marc de la crisi humanitària que s’està vivint a les costes del sud d’Europa.
Lluny de trobar una sortida que garanteixi el respecte dels drets humans, i es compleixi
amb l’obligació dels estats d’acollir els sol·licitants d’asil, la Unió Europea va acordar
subcontractar aquestes responsabilitats a l’estat turc, a canvi de tres mil milions
d’euros addicionals a partir de 2018, a banda dels ja signats fins el 2017, la

Mod ACTS_DP06

38

liberalització dels visats i avançar en la negociació de l’adhesió de Turquia a la Unió
Europea. Ahir Espanya semblava que s’oposava a aquest retorn taxatiu dels refugiats
al país d’origen, però evidentment no s’ha oposat a l’acord, al tractat entre Europa i
Turquia, ni tan sols la resta de països europeus, que formen part d’aquesta Unió
Europea, tot i la denúncia de diferents ONG, no han canviat la idea de fons: no volen
obrir fronteres i donen l’excusa que el mar Mediterrani és perillós, i per tant que es
quedin a Turquia, per la llei que com que és el primer país on arriben se’ls ha d’acollir.
En el fons, sembla com si encara fóssim bona gent, quan estem parlant que estem
obligant a quasi més de 2,3 milions de ciutadans, que marxen de Síria i que marxen
d’altres països en conflicte. La solució que ha trobat Brussel·les per gestionar
l’arribada de centenars de milers, de milions de persones que fugen de la guerra i de la
misèria, podria resumir-se en tres punts: primer, evitar que trepitgin sòl europeu amb
l’increment de les operacions de control a les fronteres exteriors amb la participació de
l’OTAN; segon, acordar l’expulsió a Turquia d’aquelles persones que tot i haver pogut
arribar a les illes gregues i haver travessat el Mar Mediterrani jugant-se la vida, se’ls
expulsa; i tercer, bloquejar la ruta dels Balcans cap al nord d’Europa, que fins al 2015
van utilitzar quasi 900.000 persones.
En tot cas, no volem ser més còmplices d’aquesta Europa que no ens representa, que
tanca fronteres en lloc d’obrir-les i ajudar a les persones que fugen de la guerra, les
persones que més ho necessiten: més de la meitat són nens i nenes que estan vivint
en situacions deplorables, mares que donen llum dins del fang, avortaments, mortalitat
infantil, malalties; tot això en una Europa del segle XXI. Ara més que mai aquesta
Europa hauria d’estar a l’alçada de les circumstàncies, i en canvi demostra el costat
més pèssim, més dèspota, més vergonyós, d’aquesta institució que hauria de vetllar
pels drets de les persones refugiades. Recordem que l’any 1951, a Ginebra es van
firmar els estatuts dels refugiats i pels drets humans. Com a ciutadans i ciutadanes
també en som còmplices d’aquest drama, d’aquesta vergonya humanitària sense
precedents. Instem a l’Ajuntament, que és la institució més propera a nosaltres, a fer-hi
quelcom. I per això proposem aprovar aquesta moció que se sumaria a la que ja
vàrem presentar i que ja vàrem aprovar conjuntament, el mes de setembre, en suport
a les persones refugiades.
No llegiré la moció, però dels punts que presentàvem hem tret el punt 1: nosaltres
vàrem proposar de mantenir la moció íntegra en el que es demanava en el punt 1
d’aquesta moció que baixéssim temporalment la bandera europea com a símbol d’una
Europa que en aquestes circumstàncies no ens representa, ens fa caure la cara de
vergonya de no ser capaços de treure aquesta bandera, i que avui per a nosaltres,
mirant-la és el símbol de la mort, de la guerra, del patiment i de les injustícies. No ho
hem pogut fer, a canvi de treure aquest punt es votava la moció. Per tant vàrem treure
el punt 1, tot i que nosaltres encara la baixaríem, la trauríem o la posaríem si més no,
a mitja asta, perquè ens sembla que els símbols són importants. Els altres punts,
bàsicament parlen que la Unió Europea tanqui l’agència Frontex, i que els diners que
hi dedica –a la mateixa moció s’explica– els dediqui a polítiques de cooperació
econòmica per ajudar els refugiats, accelerar els tràmits d’acollida als refugiats,
accions de sensibilització, d’educació, fer un projecte educatiu a nivell de ciutat per
parlar de què passa amb els refugiats, amb les persones que migren forçosament del
seu lloc d’origen, perquè és un tema que ens sembla absolutament important
parlar-ne, a nivell educatiu i per sensibilitzar-nos. I finalment també, recull el fet de
sumar-nos a una xarxa de ciutats acollidores.
Per tant aquesta és la moció.
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Seré molt breu: hi votarem a
favor perquè estem absolutament d’acord amb aquesta moció i amb l’explicació que
heu donat. No direm res més, perquè la veritat, no sé si és correcte políticament o no,
però de vegades sento com una necessitat de generar una mica de silenci perquè es
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podrien afegir molts més comentaris al que heu dit, però tinc una tal saturació
d’imatges que veiem cada dia per la televisió, pels diaris, pel seguiment que fem
d’aquest problema, que tinc aquesta necessitat gairebé personal de generar més
silenci, i pensar sobre aquest problema. Però no generar silenci per ignorar-lo, sinó per
poder-lo traduir en fets concrets i que no em porti a la pura impotència i que a vegades
un excés de tractar els temes pot portar, o jo personalment m’hi he trobat.
Absolutament d’acord i votarem a favor.
Intervé la Sra. Casanovas, portaveu del grup municipal ERC. Llegim el títol de la moció
“per la lliure circulació de les persones, per la protecció dels drets fonamentals davant
de l’actual política de fronteres”. No puc evitar que em vinguin al pensament les
paraules del manifest públic que el Parlament de Catalunya deia: “L’acord assolit entre
la Unió Europea i Turquia per elaborar un Pla que obligui a retornar els refugiats que
arriben a Grècia sense papers, és una flagrant vulneració del dret institucional, de la
convenció de Ginebra i dels tractats europeus. Per aquest motiu el Ple del parlament
de Catalunya manifesta la solidaritat amb els refugiats que arriben a Europa amb
l’esperança de continuar un nou futur fugint de la guerra i de la barbàrie i de la
necessitat que la Unió doni resposta al drama humà. Per tot això, sol·licita al Govern
d’Espanya la reconsideració d’aquest acord, que s’ha de produir entre el 17 i el 18 de
març, i als estats membres que permetin la circulació i preparin l’acollida de persones
refugiades.”
Tornem a recordar que abans d’ahir, el dia 15 de març, un grup d’eurodiputats liderats
pel català Ernest Maragall, diputat al parlament Europeu per la coalició d’ERC-NeCat,
està intentant, en últim terme, frenar aquest preacord. Per aconseguir-ho s’està fent
una crida a ciutats, regions i organitzacions d’arreu d’Europa, per tal que signin el
manifest que anomenem “Europa, sí volem”. Aquest manifest defensa, entre altres
mesures, que Europa torni a existir per donar resposta col·lectiva i compartida per
acollir, atendre i respectar, els drets bàsics de totes aquelles persones que arriben a
Europa per donar-los aixopluc, la seguretat, l’escalf i els serveis bàsics que els
pertoquin mentre no puguin retornar lliurement i segurs als seus respectius llocs
d’origen. També ahir, just ahir, la nostra Consellera de Treball, Afers Socials i Família,
Dolors Bassa, va sol·licitar accedir al finançament de la Unió Europea per exercir la
solidaritat amb els sol·licitants d’asil. La Consellera remarca que l’article 138 de
l’Estatut d’Autonomia, reconeix competències d’acollida i d’integració de les persones
estrangeres a la Generalitat, i per tant, reivindica el paper del govern català, en la
solidaritat amb les persones refugiades. Bassa en recalca que malgrat els entrebancs
estatals, estan disposats a acollir 5.000 persones refugiades en dos anys, un 0,6% de
la població a Catalunya.
Catalunya té la capacitat per assumir-ho, i nosaltres pensem que fins i tot potser
podríem fer-ne uns quants més.
De la mateixa manera, Oriol Amoròs, Secretari adjunt d’Immigracions i Ciutadania, ens
diu que no volen tapar forats, que es volen tenir les eines per fer-ho bé, i per això
voldria un sistema integral, perquè totes les persones que venen a casa nostra puguin
assumir l’autonomia el més ràpid possible. Un objectiu pel qual serien molt benvinguts
els recursos que la Unió Europea distribueix entre els estats membres dins del fons
Europeu d’Asil i Immigració, i on fins ara les comunitats autònomes no han tingut
accés, perquè han estat vetades.
Hem volgut posar aquests exemples perquè són una bona mostra de l’ideari d’ERC, i
que ens ensenyen com a Catalunya les coses es poden fer bé, molt bé, però que hem
de ser dins d’aquesta Europa, que té moltes, moltes coses que no ens agraden, i que
volem canviar. Volem una Europa diferent, però per aconseguir millorar-la ens cal
ser-hi, i ser-hi amb tots els nostres drets; ser-hi com a Estat de ple dret, i així treballar
per fer-la millor. Ens trobem amb una Unió Europea i uns estats que actuen amb una
actitud desesperant per a nosaltres, incomplint els compromisos, i la gestió que fa de
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les crisis migratòries dels refugiats és vergonyosa. Però tanmateix també hi ha una
Europa solidària, que no es resigna, que lluita i que defensa els drets humans, socials,
cívics. I aquí, regidors i regidores, aquí hi volem ser.
Tots hauríem de tenir molt present o preguntar-nos, que seria de nosaltres a dia d’avui
si no fóssim dins de la Unió Europea. Les forces de coacció que suportem, serien
jurídiques i polítiques? Us ho heu preguntat alguna vegada?
Catalunya és un país solidari, i que a la vegada té memòria i recorda molt bé quan el
nostre poble també va haver de fugir d’un conflicte i d’una dictadura buscant refugi en
altres països. Catalunya és un poble solidari, a qui li bull la sang quan veiem vulnerats
els drets humans. A Olot en tenim la prova; som un exemple de convivència. Entenem
que sempre es pot millorar; tot és pot millorar, però en som un exemple a tot l’Estat. Jo
diria més: la societat catalana i en especial olotina, és un exemple a seguir.
Entrant a parlar del text de la moció concretament, els voldria demanar de retirar el
punt quart, perquè pensem que no es pot atribuir a la nostra ciutat, ni als olotins.
Evidentment volem ser i treballar a la Xarxa de ciutats acollidores, només faltaria. Com
tots vostès poden entendre, amb tot el que he dit, nosaltres som europeistes, i la
moció deixa clar que és tot l’oposat, que té l’esperit antieuropeista. També pensem
que es queda clar que som totalment solidaris, i concretament amb la problemàtica de
refugiats. ERC per tant hi treballa des de fa anys, amb un grapat d’entitats nacionals i
internacionals, que treballen en defensa dels drets humans, socials i cívics, i en
aquests moments de problemàtica dels refugiats.
Per una o per l’altra raó, no podrem votar en contra, però tampoc a favor, per la qual
cosa, ens abstindrem.
Intervé la Sra. Traveria en nom de l’equip de govern. L’equip de govern, com no pot
ser d’una altra manera, donarà suport a aquesta moció. D’un any a l’altre, les crisis
humanitàries al món segueixen produint el mateix efecte sord als països rics. Entre
l’any 2000 i 2015, unes 30.000 persones van perdre la vida al Mediterrani, intentant
arribar a la terra promesa, a Europa, fugint de condicions de vida miserables. Però és
veritat que el focus mediàtic s’ha produït sobre les migracions provocades pel conflicte
de Síria i l’Iraq. Imatges esfereïdores que veiem pels mitjans de comunicació, on milers
de persones s’amunteguen per arribar a algun lloc on els vulguin acollir, trobar un
sostre i poder menjar. I es troben amb la realitat d’unes tanques i policies que no els
deixen passar. Nens molts d’ells, només l’any 2015 van arribar a Europa 26.000
menors, sols, sense acompanyament, i segons l’Oficina europea de policia, 10.000
nens refugiats han desaparegut i no saben on són. Molts van creure que podrien tenir
un futur clar, amb l’existència d’una Unió Europea. Una teoria que s’ha esvaït arrel de
les darreres reunions del Consell Europeu, en les que s’han trepitjat valors universals
que Europa defensava. I l’orgull que ens produïa el pertànyer a aquesta gran Europa,
que defensava tants valors, s’ha convertit en vergonya.
Espanya es va oferir a acollir l’any 2015, 15.000 persones refugiades, de les que
només n’han arribat 18. Aquesta setmana Barcelona ha ofert al govern espanyol acollir
100 refugiats de guerra, que són a Grècia, però necessita l’autorització de l’Estat per
poder desplaçar persones. I ho ha fet amb un acord de cooperació entre Barcelona,
Lampedusa i Lesbos.
Amb tot aquest panorama tan dolent i inimaginable, he de fer esment a que dimarts
d’aquesta setmana, es va fer entrega a Barcelona del 36è Premi per la Pau, que
concedeix ANUE, l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya. En aquesta ocasió
aquest premi va ser concedit a la Sra. Josefina Maria Nicolini, Alcaldessa de
Lampedusa, una de les zones més afectades per l’arribada d’immigrants i refugiats, en
el darrer any. Un acte al qual vaig tenir el gust d’assistir, molt emotiu, en què el jurat va
voler reconèixer el seu coratge, com a alcaldessa, a l’hora d’afrontar el drama humà
que representa que Lampedusa sigui des de fa més de quinze anys, port humà, destí
de milers de persones embarcades en pèssimes condicions des del nord d’Àfrica,
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buscant una vida millor a Europa. Ha aconseguit parar els peus a la màfia local, i
mobilitzar gairebé tota la població de l’illa, en pro de l’honor i la dignitat dels
nouvinguts. Ha denunciat el silenci i la inoperància de les institucions europees, per
acollir dignament les persones que arriben, vives o mortes, a les seves costes. Nicolini
va dir que acollir les persones no és només un deure ètic, i va acabar dient: “Per
desgràcia, davant els murs que s’alcen, sembla que ens trobem davant un naufragi
molt més important: un naufragi dels valors i del projecte que Europa volia construir.
Un exemple per a tots. El Museu Marítim, on es feia l’acte, va haver-hi un xàfec
d’aplaudiments.
Per tant diem sí a la lliure circulació de les persones, i diem sí a la protecció dels drets
fonamentals davant l’actual política de fronteres. Des de l’any 2006 Olot té un Pla
d’acollida per a les persones immigrades i darrerament està desenvolupant el Pla
d’acollida de les persones refugiades. Des de l’Ajuntament i des de les diferents àrees,
es treballa –i es treballarà– per defensar els drets humans, socials i polítics d’aquestes
persones.
Per tant, votem a favor de la moció.
Intervé la Sra. Tresserras. Agrair a Olot en Comú i a l’equip de govern que voteu a
favor, gràcies per aquestes paraules i aquesta reflexió.
Com diu la Sra. Traveria, aquesta no és una moció que parla d’Europa, justament el
tema de la bandera era un tema simbòlic i que fins i tot vàrem acceptar treure, per més
que a nosaltres no ens representa i ens repugna ara com ara aquesta bandera, que en
lloc de veure-hi estrelles hi veiem filferros. Però vàrem acceptar de treure’l si realment
la votàvem tots plegats. Evidentment teniu tot el dret, només faltaria, però ens sembla
que no és una moció que parla d’Europa, ni si som europeistes ni si no, penso que
aquest és un debat que podem tenir un dia fent un cafè, i us explicarem quina visió
tenim d’Europa. Estem analitzant el paper que ara té Europa –com diu la Sra.
Traveria– de l’orgull a la vergonya. És aquesta vergonya present davant un drama de
dimensions que des de la 2a Guerra Mundial no havíem viscut mai de la vida; a la que
ens hi oposem fermament, des dels petits municipis, des del poc que podem arribar a
fer. I com explicava la Sra. Traveria, l’Ajuntament d’Olot ja té alguns programes i està
molt bé, justament un dels punts que a més a més aquesta moció concreta, és poder
fer temes de sensibilització, temes educatius, parlar de què vol dir migrar, parlar de
què vol dir exili, parlar dels exilis, parlar de què vol dir deixar casa teva, de com arribes
a un país, de com et reben, de com et tanquen les fronteres, de com no et deixen
entrar. Parlar del poc humans que som, quan ens sembla que som tan humans; en el
fons és això, és això el que ens repugna, és això el que ens mou a dir: ja n’hi ha prou,
aquesta Europa no ens representa en aquest tema. No volem fer un debat sobre
Europa, no és això el que venim a debatre.
No entenem quin punt hem de treure, el quart? El de realitzar accions de
sensibilització i denúncia? És aquest? “Realitzar accions de sensibilització i denúncia
de la vulneració dels drets humans, socials, civils i polítics a què són sotmeses les
persones migrades que viuen a la nostra ciutat, amb accions encaminades a la
convivència, el reconeixement de la seva contribució al sosteniment de l’economia i les
llars olotines, així com el foment de mecanismes de participació política i ciutadana en
l’àmbit municipal.” El tema de la migració, el tema de l’exili, el tema de deixar casa per
raons involuntàries afecta aquest drama humà, però afecta també moltes persones
que avui viuen a Olot i que fruit d’arribar els últims i de ser els últims que arriben, no
tenen les condicions de vida dignes que es mereix tota persona. Heu demanat de
treure el punt quart, no entenc perquè s’ha de treure aquest punt. No ho entenem, però
en tot cas, entenem que us absteniu, per tant si us absteniu la votarem amb aquest
punt.
Intervé la Sra. Casanovas. Evidentment nosaltres estem amb repugnància amb tot el
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que està passant, i fa molt de temps que estem treballant també, des dels nostres
punts diferents, des de les nostres associacions o allà on ens involucrem, precisament
en contra de tota aquesta massacre, només faltaria. Nosaltres hem defensat sempre
els drets humans aquí, els drets de les persones, i ens esgarrifa pensar com estàvem
fa seixanta o setanta anys enrere i com estem ara. Això és impensable. Però pensem
que dintre d’Europa hi ha molta gent que pensa com nosaltres, i només cal veure tots
els països que hi ha a la Unió Europea, els moviments que estan a favor d’aquests
ciutadans que arriben. I és el que deia, no 5.000, que en vinguin més i els acollirem. Si
Catalunya pogués fer-ho, ho faria sense passar per Espanya, evidentment. I nosaltres
com Olot, exactament.
I dèiem això del punt quatre, perquè o l’hem entès malament, però diu “Realitzar
accions de sensibilització i denúncia de la vulneració dels drets humans, socials, civils i
polítics a què són sotmeses les persones migrades que viuen a la nostra ciutat”.
Nosaltres considerem –hi pot haver algun cas petit– però com a norma general, que
totes les persones migrades “vulneració dels drets humans, socials, civils i polítics a
què són sotmeses les persones migrades que viuen a la nostra ciutat”... Poden ser els
seus parents que estan al seu país d’origen o poden estar a Grècia a punt de voler
venir cap aquí; però els que viuen aquí, per l’amor de Déu. Em sembla que vosaltres
mateixos heu dit que tenim llocs, i s’està treballant molt bé un Pla de ciutadania de fa
molts anys que existeix, Olot va ser una de les primeres ciutats on es va començar a
parlar d’ajuda als refugiats. Hi pot haver algun cas, com sempre hi ha alguna excepció,
però com a norma general, que aquesta gent suporti això, no ho veiem. I per això us
demanàvem que retiréssiu aquest punt, amb aquest concepte, que no considerem que
les persones estiguin maltractades, o estiguin sotmeses, o no se’ls hi respecti els
drets. Hi pot haver algú que tingui un problema d’habitatge o un altre, però tots ho
sabem que s’hi està treballant i s’estan solventant; no com a norma general. I per això
us demanàvem que el retiréssiu. Senzillament, és això.
Intervé la Sra. Tresserras. No ens aturarem en aquest punt, per això mateix Sra.
Casanovas doncs, si es dóna el cas, es pot donar el cas, aquest punt concreta
“Realitzar accions de sensibilització”, en el cas que es vulnerin aquests drets.
Intervé la Sra. Casanovas. No, no, no diu “si es dóna el cas”.
Intervé la Sra. Tresserras. “De la vulneració”, és a dir, quan un dret està vulnerat;
“Realitzar accions de sensibilització i denúncia de la vulneració dels drets humans,
socials, civils i polítics a què són sotmeses les persones (...)”. O sigui, les persones
que pateixen aquesta vulneració, realitzar accions de sensibilització i denúncia.
Respon la Sra. Casanovas. Aquí a Olot això no passa.
Intervé la Sra. Tresserras. És clar que passa, i davant l’anunci del grup ERC
d’abstenir-se tant si hi ha el punt com no, el mantindrem.
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 15 vots a favor (8 CiU, 3
PSC, 3 CUP, 1 OeC) i 5 abstencions (ERC).
16.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL OeC PER DECLARAR LA CIUTAT D'OLOT
"ZONA LLIURE DE PARADISOS FISCALS"
Núm. de referència : X2016005851
Núm. expedient: SG022016000008

Els paradisos fiscals provoquen disfuncions a nivell global i a nivell local. Amb
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impostos mínims, l’elusió fiscal de les grans empreses a través dels paradisos fiscals
suposa una discriminació econòmica per a petites i mitjanes empreses que no poden
i/o no volen fer-ne ús. L’elusió fiscal a través dels paradisos fiscals també fa minvar la
recaptació pública, pel que és més difícil finançar la despesa de serveis socials. Degut
a la seva opacitat, els paradisos fiscals faciliten el blanqueig de capitals, la corrupció,
el finançament del crim organitzat, de màfies i de grups terroristes, l’encobriment de
tràfic d’armes i altres activitats contràries als drets humans i al bé comú.
Les greus conseqüències que comporten els paradisos fiscals han fet que diferents
actors internacionals (G7, G20, OCDE, UE) estiguin prenent mesures per obligar a un
major control sobre la utilització dels paradisos fiscals per part de grans empreses per
eludir o evadir impostos. En aquest sentit, el Parlament Europeu va votar el passat
juliol de 2015 a favor que totes les empreses multinacionals hagin de fer públic un
llistat de totes les filials que tenen a cada país en què operen, amb les dades de
l'activitat econòmica i el pagament d'impostos en cadascun d'ells (Country-by-country
report). En aquesta mateixa línia, el govern espanyol es va comprometre a que les
empreses haguessin de facilitar aquesta informació abans del 2016, encara que amb
la greu limitació que només estaran obligades aquelles empreses que facturin més de
750 milions d'euros a l'any i aquesta informació no serà d'accés públic.
En l'àmbit català, el Parlament de Catalunya va aprovar la Moció 223/X, sobre les
externalitzacions, els subcontractes i les privatitzacions dels serveis públics el 19 de
juny de 2015, instant el govern a que no contracti serveis d’empreses que tenen seus
a paradisos fiscals.
Els ajuntaments poden reduir l’impacte global dels paradisos fiscals i tractar de
modular el comportament de les empreses cap a un model de més responsabilitat
fiscal a través d’un major control dels concursos públics locals, per tal que aquests es
donin en condicions de lliure competència, i no de dumping fiscal.
Per aquests motius, el Grup Municipal d'Olot en Comú proposa l'adopció dels següents
ACORDS:
1. Declarar Olot "Zona lliure de paradisos fiscals", comprometent-se a fer els passos
necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin les empreses que
tenen conductes fiscals responsables, en detriment de les empreses que utilitzen els
paradisos fiscals per fer frau.
2. Estudiar, detectar i activar els mecanismes necessaris per evitar o dificultar la
contractació d’empreses privades per prestar serveis públics que tinguin la seu
social en paradisos fiscal o societats que formin part de la matriu industrial
domiciliada en paradisos fiscals, d’acord amb la resolució del Parlament de
Catalunya del 19 de juny de 2014.
3. Comprometre’s a prendre les mesures de transparència següents:
a. Fer públic el compromís d’aquesta proposta de resolució a la ciutadania
d’Olot, a la Plataforma per una Fiscalitat Justa Ambiental i Solidària i a Oxfam
Intermón, als grups parlamentaris del Parlament de Catalunya i a la Comissió
d’Economia del Parlament de Catalunya, al Ministeri d’Hisenda espanyol i als
governs de la Generalitat i d’Espanya.
b. Fer pública la documentació presentada per les empreses que optin a
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concursos públics, on es detalli la seva presència a paradisos fiscals, i la xifra
de negocis a cadascun d’aquests territoris.
c. Compartir amb el Consell Comarcal de la Garrotxa, les dues associacions
municipalistes de Catalunya i amb la ciutadania en general la informació
relativa a les decisions sobre les empreses que han participat en concursos
públics, en funció de la seva responsabilitat fiscal.
4. Aquests compromisos s'han de traduir en la tramitació de les disposicions legals
necessàries per a la seva articulació en el termini màxim de sis mesos des de
l'aprovació de la present proposta de resolució.
5. Utilitzar per a la definició de paradisos fiscals la llista elaborada per l'Observatori
de Responsabilitat Social Corporativa.
Intervé l’Alcalde demanant al Sr. García si deixa la moció sobre la taula per al proper
Ple.
Intervé el Sr. García. La proposta que fèiem, recollint la que realitza la Plataforma de
fiscalitat justa, i que el seu objectiu era assegurar que als concursos públics
s’afavoreixin les empreses que tenen conductes fiscals responsables, en detriment de
les que no i que tenen seu en paradisos fiscals, ha tingut un informe de l’Àrea de
Contractació, que té alguns dubtes sobre la legalitat d’alguna cosa que es recull en la
moció, per tant com vostè diu, la deixem sobre la taula perquè la voluntat és que sigui
aprovada. Al llarg d’aquest mes cercarem com encaixem l’explicació o l’escriptura
d’aquesta moció, per adaptar-la a aquesta possible legalitat; tot i entenent que ja hi ha
ajuntaments que l’han aprovat amb aquesta redacció, però no tenim cap problema en
veure com ajustem el text.
Queda sobre la taula.
ASSUMPTES URGENTS
17.1. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS DE LA GUIA D'ACTIVITATS 5PM
Núm. de referència : X2016005938
Núm. expedient: CPG62016000003

Vist que en el Ple en sessió de 17 de desembre de 2015 es van aprovar els preus
públics de la guia d’activitats 5PM per a l’exercici 2016, activitat que gestiona l’Institut
Municipal de Promoció d’Olot.
Vist l’informe emès pel tècnic de l’IMPO on exposa la modificació d’aquest preu.
D’acord amb l’article 47 del TRLRHL l’Ajuntament d’Olot ha d’aprovar els preus públics
que no cobreixen el cost del servei.
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió
informativa, proposa al Ple en caràcter d’urgència l’adopció dels següents acords:
1r.) Aprovar els següents preus públics un cop modificats, de l’Institut Municipal de
Promoció d’Olot, que es detallen a continuació:

Participants a la Guia
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49,59

Iva (21%)
10,41

Total
60,00€
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2n.) L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut Municipal de
Promoció d’Olot el dèficit que puguin produir les activitats proposades.
Intervé l’Alcalde. Anem a assumptes urgents, que sí que en tenim un, molt de tràmit:
és l’aprovació d’uns preus públics, que s’han d’aprovar pel Ple, no només donar-ne
compte. En aquest cas és un preu públic en relació a la guia d’activitats extraescolars,
amb un total de 60 €. Demanaria també la vostra conformitat, per aprovar aquest preu
públic d’aquesta guia d’activitats extraescolars. Primer hem de votar la urgència.
Intervé la Sra. Descals, representant de la CUP, que pregunta si fa referència a una
guia d’activitats extraescolars.
Respon l’Alcalde. Sí, és un preu públic, dels que no cobreixen el cost, o sigui que
l’Ajuntament hi ha d’aportar diners; hi ha uns preus públics que en donem compte i
altres cal aprovació del Ple quan el cost de la utilització, o de realitzar una guia
d’activitats extraescolars, no es cobreix al 100% des del punt de vista privat, i per tant
l’Ajuntament hi ha d’aportar.
Pregunta la Sra. Descals qui paga aquesta guia.
Intervé el Sr. Vayreda. Aquesta és una guia que editem a l’estiu, que complementa la
guia que fa el Consell Comarcal i l’Ajuntament d’Olot per a les activitats d’estiu; és una
guia on les empreses d’activitats extraescolars de la ciutat s’hi poden anunciar i es
reparteix a les escoles al setembre. Va en línia a la Fira de l’1 de Maig.
Vàrem aprovar ja aquest preu, al desembre em sembla, però en aquesta edició hem
aconseguit abaratir el preu de la guia, que serà una mica més econòmica, i això ens
permet rebaixar l’aportació que fan les empreses, que inicialment era de 90 €, ara
seria de 60 € perquè el cost serà menor, i per tant aquesta rebaixa la repartim entre
menys aportació municipal i menys aportació de les empreses. I com que això ho hem
sabut ara, ho portem per urgència perquè ho puguem ja fer de cara a la Fira de l’1 de
Maig, i ho puguem comercialitzar amb les empreses.
Sotmesa a votació la urgència de la proposta, s’aprova amb 16 vots a favor (8 CiU, 5
ERC, 3 PSC) i 4 abstencions (3 CUP, 1 OeC).
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 16 vots a favor (8 CiU, 5 ERC, 3 PSC) i 4
abstencions (3 CUP, 1 OeC).
18. PRECS I PREGUNTES
Intervé el Sr. Xavier García.
IL·LUMINACIÓ BARRI DE SANT MIQUEL.- Dir que diverses zones del barri de Sant
Miquel tenen una deficient il·luminació, per exemple: el camí de les Bruixes, la ronda
de Sant Bernat, la carretera de les Feixes, la plaça de Sant Miquel, entre d’altres.
Altres són com la gola del llop; absència total de llum: la rotonda de la ronda de les
Mates, sector del parc dels Ocells fins a l’avinguda de les Tries, l’avinguda Pere
Badosa, carrer Esteve Molas –a la carretera de la Canya fins al lateral del Mas les
Cols– i sector de can Pixola –a la vora del riu–, camí de les Mates, el passatge que va
des del carrer Pep Ventura fins a l’avinguda de les Tries, el parc Pic de les Bruixes al
final de l’avinguda Jaume II.
Pensem que tots els barris, però en tot cas el de Sant Miquel es mereix una actuació
urgent per solucionar aquesta greu mancança, i tant si és dins de les actuacions del
PIAM, com d’altres recursos, pensem que s’ha d’actuar amb urgència i solucionar
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aquests problemes.
Respon el Sr. Gelis. Entenc que hi ha dues casuístiques diferents: una que hi pot
haver una manca d’il·luminació per avaria o per falta d’alguna lluminària en algun lloc
–m’ha semblat entendre– i una altra que ja és una qüestió una mica més complicada,
que falta il·luminació en àrees més grans del barri.
El que sigui pròpiament reparacions, amb el conducte habitual de Ciutat dels detalls o
informació que vostè em pot donar ara o que poden fer arribar els veïns a través dels
canals habituals, tindrà la seva reparació habitual i no hi ha d’haver més problema que
aquest.
Però vostè feia referència a una altra qüestió que és molt més difícil i complicada, que
és que a diferents zones del barri hi falta il·luminació perquè en un moment determinat,
quan es va fer alguna obra, no es va preveure aquesta il·luminació, d’altres perquè hi
ha plans parcials que estaven previstos a desenvolupar i que implicaven també situar
il·luminació en aquella zona, i no s’han desenvolupat per les qüestions que siguin; per
tot el tema de la construcció, això ha deixat zones mal il·luminades. Llavors això
formava part d’un projecte que havia de fer la iniciativa privada i que no s’ha fet, i que
per tant ha quedat d’aquesta manera. Això cal de molta inversió i en aquest moment,
la veritat és que no tenim previst –en aquest moment– fer aquestes zones. Però dintre
de tot el que és el Pla de Sant Miquel, i el PIAM com vostè deia, potser podem posarho com una acció més a fer al barri i veure si realment això es pot tirar endavant o no.
No és només aquest barri que pateix d’aquest problema, i de mica en mica haurem de
veure com ho podem solucionar.
Intervé el Sr. García.
CARTELLS HORARI TPO.- Un tema molt menor, però com estem a la Ciutat dels
detalls, aquest entenc que en seria un. Fa unes tres setmanes –i faig un exercici
d’imaginació que no s’ha reparat, i si s’ha fet, demano disculpes– a la plaça Clarà, al
lloc on es visualitza l’horari del TPO, aquest horari era pràcticament il·legible. No sé si
passa el mateix en altres punts d’Olot. En tot cas es tractaria suposo, si hi ha aquesta
mancança, si està previst amb una certa periodicitat comprovar l’estat dels cartells. Ja
imagino que la major part dels usuaris són conscients una mica de l’horari, però em
penso que val la pena tenir-ho en condicions, i si hi ha gent que en algun moment es
planteja utilitzar el servei, millor posar-li fàcil que no el contrari.
Respon el Sr. Gelis. Respecte a aquest horari o altres punts on hi hagi l’horari del
TPO, la mateixa empresa es cuida del manteniment d’això, mirarem aquest en concret,
si és que encara està així o no. La mateixa empresa periòdicament va revisant tots
aquest horaris que hi ha posats, i si en falta algun –de vegades per vandalisme la gent
els arrenca– es van tornant a posar.
Intervé el Sr. Rubió.
SÍMBOLS SALÓ DE SESSIONS.- Abans es comentava que l’Ajuntament té un ritme
frenètic i que de vegades no el seguim. En aquest cas hi ha coses que sí que avancen
i hi ha coses que no. Aquí encara veiem les banderes, encara veiem el retrat del rei,
encara veiem el retrat del Sr. Mas. Demanem si us plau que el treguin immediatament
perquè és una moció aprovada en aquest Consistori.
Respon el Sr. Alcalde. Jo crec que ho vàrem explicar bé: vàrem aprovar la moció,
vàrem aprovar una modificació del ROM, això té uns terminis legals que pensem
complir, els terminis legals estan arribant a la seva fi i esperem donar compliment al
que ens vàrem comprometre, però fent-ho a través d’una estratègia que vàrem parlar i
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que ens va semblar que era l’adequada i que jo crec que la vàrem deixar molt
clarament exposada. No sé quants dies deuen faltar, en quant a l’exposició pública per
si hi ha alguna al·legació; si n’hi ha alguna l’haurem de respondre, i estem en aquesta
línia.
Intervé el Sr. Rubió.
MESURES REDUCCIÓ ACCIDENTS.- El segon prec que fem, va en relació una mica
amb un tema que sí que és veritat que sempre hi han estat: els accidents que hi ha a
la ciutat. Potser perquè hi han posat més èmfasi els mitjans de comunicació, o que han
sortit més a la llum, però sí que repetidament hi ha atropellaments, accidents de
diversa consideració, i sí que nosaltres els hi plantegem una sèrie de propostes, que
algunes pensem que ja les han començat a treballar, però en tot cas els hi detallarem.
Les anomenaré:
- Una creació d’una comissió de seguretat, formada per usuaris tècnics de seguretat
i membres de l’Ajuntament; que això crec que ja ho fan o tenen previst fer-ho.
- Canvi d’horari dels repartiments al centre: matí o com a molt fins a les cinc de la
tarda, així no necessiten comandament. En cas de necessitat sempre hi ha zones
de càrrega i descàrrega a prop de la Plaça Mercat o del Firal; en quant a l’excès de
vehicles que reparteixen diverses càrregues.
- Revisió i inventari dels comandaments d’obertura de les pilones; que això no sé si
hi ha un control més exhaustiu de qui té comandament o no.
- Revisar el Pla de Mobilitat per estudiar si aplicant alguna millora pot resoldre o
prevenir possibles accidents.
- Col·locació de baranes protectores o distribuïdores de trànsit en zones potencials
d’accidents. Estic pensant en el passeig de Barcelona, que el pas de vianants és
d’accés directe, potser posant una tanca abans d’entrar al pas de vianants
ajudaríem a augmentar la seguretat.
- A l’Escola Llar senyalitzar de manera vertical els passos de zebra.
- I en algunes zones revisar l’amplada dels carrers, reduint o traient places
d’estacionament, com per exemple al carrer Pou del Glaç, que és un carrer bastant
conflictiu en moltes hores del dia.
Respon el Sr. Gelis. Efectivament, des que malauradament hem tingut diversos
accidents mortals a la ciutat, potser hi posem tots més l’atenció sobre qualsevol
accident que passa. Jo no vull, ni molt menys, dir que això no té molta importància,
però sí que és veritat que percentualment no estem fora dels paràmetres habituals
d’accidentabilitat dels últims temps; les estadístiques diuen que al contrari, que hem
millorat una mica, el que passa és que explicar això és difícil quan han passat aquests
accidents.
Això ens preocupa, i ens preocupa molt, és una cosa que habitualment venim parlant
amb la policia i venim parlant amb totes les persones que estan implicades en aquesta
qüestió, i també hem demanat ajuda tant a la Direcció General de Trànsit com al
RACC, per si ens poden ajudar a fer algun tipus de campanya o si tenen alguna
informació, o alguna acció que poguéssim fer per millorar aquesta qüestió. En els
propers dies tindrem reunions amb ells, una crec que està prevista per a la propera
setmana i l’altra després de Setmana Santa, i mirarem com podem lligar tot això i tot
aquest llistat de qüestions que vostè ha proposat, les posarem també sobre la taula,
veurem què ens aconsellen i en funció d’això prendrem decisions per intentar millorar
al màxim possible l’accidentabilitat.
Intervé la Sra. Tresserras.
RETORN DESPESES DE FUNCIONAMENT.- Aquest altre prec va dedicat al destí
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dels diners retornats per part dels grups municipals. És a dir, el passat mes de febrer
vàrem presentar la comptabilitat dels diners que rebem com a grup municipal, i vàrem
retornar aquells que no havíem utilitzat a 31 de desembre del 2015, per despeses de
funcionament, en tant que estem a l’Ajuntament; no només nosaltres, sinó evidentment
tots els grups municipals que estem aquí. Aquests diners, per llei, han d’anar destinats
a inversions financerament sostenibles –les IFS que en diem– i no tenen un destí fixat
dins el concepte d’inversions. Per això proposaríem que puguem decidir entre tots i
totes quines inversions d’aquest tipus podem destinar aquests diners a través d’un
procés participatiu. Si fora així, d’aquesta manera ja començaríem a preparar els
ciutadans i ciutadanes d’Olot per a futurs pressupostos participatius.
Respon la Sra. Fité. Pel que fa al retorn de l’import dels grups municipals, són uns
diners que s’han retornat en exercici del 2016 i per tant formen part del pressupost del
2016 com un ingrès no previst. Per tant no tenen la consideració d’un romanent que
s’hagi d’invertir necessàriament en una IFS, en una inversió financerament sostenible.
Per tant, com a majors ingressos no previstos en el pressupost, s’hauran de portar
amb una modificació de crèdit, per veure on s’apliquen en el pressupost del 2016. Si
tenen alguna proposta, la facin arribar, i ho podem discutir.
Intervé la Sra. Tresserras. Només una petita cosa: la Sra. Fité ens preguntava si
teníem alguna proposta d’aquests diners; és que potser no s’ha entès la proposta, o
sigui, la proposta és fer un procés participatiu per decidir a què destinem els diners.
Respon el Sr. Alcalde que ja s’ha entès.
Intervé la Sra. Tresserras.
POBRESA ENERGÈTICA.- Aquesta és una pregunta sobre la pobresa energètica. Ja
al passat Ple de desembre vàrem preguntar que ens agradaria saber què s’estava fent
amb les companyies de llum i gas per tal de complir la Llei 24/2015, del 29 de juliol, de
mesures urgents per afrontar l’emergència en l’àmbit de l’habitatge i la pobresa
energètica. En aquell moment se’ns va respondre que havien arribat a un acord amb
SOREA, l’aigua, que a fons perdut destinaven 2.500 € per fer front a qui no podia
pagar els rebuts de l’aigua.
Però també se’ns va dir que s’estava acabant de negociar amb una empresa elèctrica,
i que l’acord es firmaria la setmana següent. Tot i això no n’hem tingut notícia, per tant
la pregunta és: hi va haver tal acord amb aquesta empresa elèctrica local? I si és així,
en què consisteix l’acord?
Més que res perquè ja estem a les acaballes d’hivern, encara que sembla que no
acaba perquè ahir encara nevava, i voldríem saber amb les altres companyies, com
aplicaran la Llei 24/2015, de plenes competències municipals.
Respon el Sr. Berga. De la manera que ho ha dit, sembla que si no arribem a aquest
acord amb aquesta companyia, hi hagi persones que estiguin patint pobresa
energètica. El que voldria aclarir en l’acord que vàrem arribar amb SOREA, és que les
despeses que ens comportava com a Ajuntament el fet de pagar uns determinats
rebuts d’aigua a persones que no els podien pagar, va ser de dir: la meitat els paga
l’Ajuntament, l’altra meitat els pagueu vosaltres com a companyia; és a dir, com una
forma de mecenatge.
A això també hi voldríem arribar amb la companyia de la llum que li he dit. La veritat és
que el primer contacte no l’he fet jo personalment, el va fer un tècnic, el que
habitualment treballa amb aquesta companyia, i no me n’ha tornat a parlar, i és veritat
que em serveix per demà mateix preguntar-li a veure com està aquest tema i si hem
de fer alguna gestió nosaltres directament.
El que sí els hi puc comentar –i és que a més a més tinc els números al cap perquè
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precisament la setmana passada ens varen donar la memòria de les activitats fetes
per l’Oficina d’habitatge, que és qui també porta aquest tema de la pobresa
energètica– és que després d’aquell tall de llum injustificat, que va haver-hi per part
d’una companyia a principis de setembre, quan ja s’havia aprovat la Llei 24/2015 per
evitar l’exclusió residencial i la pobresa energètica; posteriorment a aquest tall,
almenys a mi personalment no em consta que n’hi hagi hagut cap. I en canvi, sí que
hem emès des de serveis socials –només l’any 2015, per tant no tinc xifres encara del
2016– 34 informes impedint que hi haguessin aquests talls de subministrament.
És a dir, he de recuperar per a qui no sàpiga ben bé com funciona, que quan una
companyia ha de fer un tall d’aigua o ha de fer un tall d’un subministrament, abans de
fer-lo ha de preguntar a l’Ajuntament si aquella família està en una situació de
vulnerabilitat. És després quan emetem aquest informe, i si aquest informe diu que
aquesta família és vulnerable, que si no paga el rebut és perquè no pot, no se li pot fer
aquest tall. D’aquests se’n van fer 34, ja a cavall d’aquesta llei que es va aprovar, com
saben a final de juliol; 34 es van fer el 2015, 2016 no els hi sé dir les dades, suposo
que ha seguit una proporció semblant.
En tot cas ha estat bé el recordatori perquè reprendré aquest tema, perquè ara ja en
tenim menys de despeses, perquè si no es tallen els llums ja no hem de pagar tants
rebuts des de les ajudes d’urgència social, però aquells que acabem decidint al llarg
de l’any, estaria bé que el 50% també ens el pagués la companyia.
Però el que voldria és desvincular les dues coses, perquè no afecta directament.
Intervé la Sra. Descals.
LLEI DE TRANSPARÈNCIA.- El passat gener va entrar en vigor la Llei 19/2014, de
transparència, accés a la informació pública i bon govern. Les demandes i obligacions
d’aquesta llei són moltes i variades, però també s’estén a altres organitzacions,
associacions i fundacions; els ingressos dels quals provenen de diners públics.
Dit això, han previst controlar i fer complir la llei a les diferents empreses o fundacions
del qual l’Ajuntament n’és també responsable o partícep i que reben diners públics,
com per exemple Fundació Garrotxa Leader, la FES, l’empresa pública Sumar, etc., a
veure si també han de tenir portal de transparència, a veure què han previst fer per
controlar-ho.
Respon la Sra. Fité. Pel que fa a la transparència dels organismes autònoms i de les
fundacions públiques vinculades a aquest Ajuntament, evidentment també estan
obligades a complir amb la llei de la transparència. Pel que fa als organismes
autònoms ja està incorporada la formula que puguin tenir, a través també d’aquesta
pàgina de l’Ajuntament lligada amb el Portal de la transparència de la Generalitat, la
informació pertinent que no sigui la que ja estarà a disposició des de l’Ajuntament; sinó
que es buscarà la manera que es reculli aquesta informació des d’aquesta pàgina web.
I llavors la resta de fundacions o entitats vinculades a l’Ajuntament, com pot ser la
Fundació de l’antic Hospital o la Fundació d’Estudis Superiors, aquests organismes
també estan treballant en posar a les seves pàgines web la informació que és d’obligat
compliment a través de la Llei de la transparència.
Intervé la Sra. Descals
CURSOS OCUPACIONALS PROFESSIONALITZADORS.- Tornaré a fer una pregunta
de l’altre dia, perquè a la pregunta que vàrem formular a la regidora d’ocupació, i que
l’Alcalde no ens va deixar replicar, doncs la tornaré a fer ara.
Tornaríem a formular, ja que la regidora ens va contestar les accions que estàvem fent
però no ens va respondre la pregunta. Volíem dir que ens digués sí o no, sobre si
faríem cursos ocupacionals professionalitzadors, que són cursos que equivalen a un
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cicle formatiu com de grau mitjà, i que recordem que a Olot fa dos anys que no es
demana, en canvi ajuntaments propers –Banyoles, Vic, Girona, Ripoll– sí que ho fan. I
aquests cursos, a més a més, pretenen professionalitzar a la persona que hi participa,
en un sector determinat. I són 800 hores i a més a més fan pràctiques a les empreses.
Vull dir que per les característiques dels cursos pensem que són molt interessants. Per
tant la pregunta és: la ciutat d’Olot, l’IMPO, el futur Dinàmig; té previst demanar de
cares a l’any vinent, 2017, algun curs ocupacional professionalitzador?
Respon la Sra. Zambrano. En tenim tres, n’hem demanat tres aquest any aquí a
l’Ajuntament d’Olot. Un d’ells és per a persones de totes les edats i és de cuina i dos
per a joves en el programa de Joves per a l’ocupació, un de cuina i un de càrniques.
O sigui, n’estem fent tres. I el 2017, l’any que ve, no sé quins triarem, aquests són els
d’aquest any 2016.
Intervé la Sra. Casanovas.
NORMATIVA SENYALITZACIÓ VIÀRIA.- Ara coincidirem una mica amb el Sr. Rubió.
Fa molt poquets dies es va instal·lar un nou semàfor al començament del carrer del
Rengle per regular millor la sortida dels cotxes i del pàrquing del Mercat, del pas de
vianants. Un semàfor que proporciona molta més seguretat als conductors i als
vianants, i és així. Però vaig quedar sorpresa que el pas de vianants semafòric es
pintés com un pas zebra; no els estàvem equiparant tots? No s’havia especificat, ja fa
un grapat d’anys, que els passos de vianants semafòrics anaven pintats només amb
ratlles laterals de pics i els passos de zebra eren només els passos de vianants no
semafòrics?
Vaig comentar-ho al regidor, pensant que era acabat de pintar i encara es devia poder
arreglar amb una certa facilitat. I quina va ser la meva sorpresa quan em van dir que si
era o un carrer o una avinguda anaven d’una manera o d’una altra. Sorprenent
resposta, fet que pot provocar confusions al vianant, i precisament aquesta diversitat
pot ser la causa d’atropellaments: el pas zebra dels vianants té preferència i això és el
que pensen molts vianants.
La meva curiositat em va portar a buscar en les normatives de senyalització i és curiós
comprovar com és la normativa de la ciutat de Barcelona la que serveix, fins i tot a la
pròpia Direcció de Trànsit, com a punt de referència.
I a Olot, quina normativa tenim? Pregunto a un policia municipal i em respon que Olot
no té una normativa pròpiament dita. És per això que els prego que posin fil a l’agulla i
pel bé dels ciutadans i per la seva seguretat, es confeccioni un manual de
senyalització viària, treballat i consensuat amb els tècnics i experts, i que aquest futur
manual olotí serveixi de guia per cada vegada que s’hagi d’incorporar o canviar alguna
senyalització.
Respon el Sr. Gelis. Jo li insisteixo en la resposta que li vaig donar en el moment que
vostè em va fer aquesta pregunta, però en qualsevol cas també és una qüestió que
podem posar a consideració quan parlem de totes les qüestions en la reunió que
abans he comentat, tant amb el RACC com amb Trànsit i amb els tècnics municipals. I
si cal fer una mica de protocol de la ciutat per com s’ha de senyalitzar tot, ho farem, no
hi ha cap problema en aquest sentit.
Intervé la Sra. Casanovas.
SENYALITZACIÓ PUNT D’INFORMACIÓ.- Constatar que s’ha posat un magnífic cub
indicant el nou punt d’informació, però quina ha estat la meva sorpresa quan més
d’una vegada m’he trobat gent que pujava les escales de l’antic hospital, pensant-se
que el punt d’informació era allà, perquè el cub és allà. Potser, penso jo, que la
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senyalització que hi havia abans al carrer de l’Hospici amb una fletxa que indicava cap
allà on era el punt d’informació seria més ben orientat que no pas aquell cub tan gros,
que és molt bonic, però que no els hi diu on és el punt d’informació.
Respon el Sr. Vayreda. Li puc dir que en prenc nota i ho passarem al tècnic
d’infraestructrues, que és qui ho ha decidit, i li farem arribar els dubtes que ens
plantejava.
Intervé el Sr. Gómez.
CONSELL DELS INFANTS.- Nosaltres tenim un prec referit al ple del Consell dels
infants que hem viscut aquesta tarda, que evidentment sempre ens hem manifestat a
favor i estem molt satisfets que hi hagi un Consell dels infants i que algú hagi tingut
aquesta brillant idea. I també estem molt satisfets de la feina que s’ha fet des de
l’IMEJO, i és evident que en un ple del Consell dels infants el protagonisme ha de ser
dels infants, i també hem quedat molt satisfets –suposo que tots els grups– de la
participació dels infants.
Però –i ho hem manifestat en algun altre lloc– nosaltres pensem que ens ha quedat un
ple que hem trobat que era poc pràctic, o que a la pràctica és poc efectiu. I llavors sí
que de cara a futures edicions demanaríem que hi hagués un replantejament molt
seriós de com ha de ser aquest Consell dels infants, en la línia que realment les
actuacions que es puguin proposar des dels infants, puguin tenir una certificació
efectiva i no quedin en simples intencions o idees.
Respon el Sr. Mir. Simplement dir que evidentment és el primer any que fem aquest
ple, i per tant ja en la pròpia normativa s’ha contemplat que després d’aquest ple es
faria una valoració de com havia anat, no només dels grups polítics sinó de tota la gent
que ha participat en aquest projecte –centres, mestres, IMEJO, tècnics, etc.– i aquesta
valoració ens haurà de servir una mica per veure si exactament era això el que volíem
fer o si s’ha de modificar alguna cosa. Per tant ja des d’aquest moment, els demano
que ens facin arribar propostes de coses que pensin que ens podrien ajudar a millorar
el desenvolupament d’aquest ple.
És cert absolutament i n’erem conscients, que l’horari limitava molt la possibilitat de
poder discutir a fons totes les propostes que s’han fet, potser eren massa propostes,
potser haurien de ser menys; per tant, tot això, estem oberts a discutir-ho i a recollir
aportacions al respecte.
Simplement dir que el ple és una actuació més; aquí sí que hem de valorar molt
positivament tota la fase anterior al Ple, que crec que ha estat molt interessant tot el
treball que s’ha fet amb aquests nanos: a nivell educatiu crec que aquí ha aportat molt;
crec que les propostes que han arribat, totes tenien un contingut molt coherent i molt
treballat. I en quant a què aquestes propostes no es quedin al calaix, tampoc aquest
és l’objectiu, també en el mateix compromís que hem adquirit hi ha respondre una per
una aquestes propostes per escrit als centres, i per tant que arribin als alumnes que
les han fet; una mica amb el compromís de fer les que es puguin, i les que no
contestar que no. Per tant no creiem que en aquests moments quedin al calaix, sinó
que hi donarem resposta.
I a partir d’ara, pensem ja en la propera edició, a veure com la podem millorar entre
tots plegats.
Intervé el Sr. Quintana.
REGIDORIA FESTES.- Ja fa uns mesos que Festes va canviar de regidoria, de la
regidoria de la Sra. Roca a la del Sr. Berga. El que li volíem demanar, com que ja ha
passat un temps, és que un dia –no cal que sigui avui, un dia amb calma– expliqui una
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mica quines són les línies que ell vol treballar, vol canviar o vol donar empenta; quina
idea té de les Festes del Tura. Suposo que quan un regidor ho agafa també hi vol
posar una miqueta el seu toc personal, ens agradaria que un dia amb calma ens ho
pogués explicar i ho poguéssim discutir.
Respon el Sr. Berga. Per descomptat, podem fer un monogràfic dedicat a les Festes,
en aquest moment ja tenim l’àrea, l’equip tècnic, l’equip humà organitzat; crec que un
dia li vaig comentar, però estarà bé compartir-ho amb tots els grups, perquè a més
aquí hi ha un regidor que també durant molts anys hi ha estat; doncs un dia el dijous
ens hi podem dedicar.
Sí que hi ha uns accents que m’agradaria posar-hi, però tampoc ara no me’ls facin
explicar en públic perquè estem molt al principi, crec que els hi agradaran; això sí que
els hi puc avançar, però en tot cas els hi demanaré la seva opinió, i un dijous si els hi
sembla bé el podem dedicar a parlar de les Festes.
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 constància del que s’hi ha
tractat i dels acords presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura.
VIST I PLAU
L’ALCALDE
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