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ACTA NÚM. 4 
SESSIÓ ORDINÀRIA PLE 21 D’ABRIL DE 2016 

1a. CONVOCATÒRIA 
 
Expedient Núm: PLE2016000004 
 
A la molt Lleial Ciutat d’Olot el dia 21 d’abril de 2016, a dos quarts de vuit del vespre, es 
reuneix al Saló de Sessions d’aquesta casa consistorial el Ple de l’Ajuntament sota la 
presidència del Sr. JOSEP MARIA COROMINAS BARNADAS (CiU), amb objecte de 
celebrar sessió ordinària, pública i  de primera convocatòria  que correspon al dia d’avui. 
 
Hi assisteixen els regidors, Srs. Josep Berga i Vayreda (CiU), Núria Zambrano i Costejà 
(CiU),  Estanis Vayreda i Puigvert (CiU), Núria Fité i Grabalosa (CiU), Maria del Mar 
Roca i Reixach (CiU), 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). 
 
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. 
 

1. - APROVACIÓ DE L'ACTA DE LA SESSIÓ ANTERIOR 
 
S’aprova per unanimitat l’acta de la sessió anterior. 
 

2.- DESPATX OFICIAL 
 

Intervé l’Alcalde. En el despatx oficial faré alguns comentaris, però en tot el tema de les 
visites, només destacar la primera visita que va fer el Molt Honorable President, Sr. Carles 
Puigdemont, que dimecres va ser aquí, juntament amb el Conseller Sr. Santi Vila i amb el 
Conseller d’Economia, i crec que això està molt bé. D’aquí a uns dies vindrà el Conseller 
Sr. Rull. Continuem tenint un bon nivell de relació amb el Govern. 
Tenen a la seva disposició les visites que hem anat fent. Voldria fer diverses 
consideracions: la primera, a pesar que han passat molts dies, no voldria deixar-ho passar, 
és manifestar el condol per les víctimes de l’atemptat terrorista de l’aeroport de Brussel·les; 
el Ple va ser pocs dies abans que passés això, i ara pràcticament ha passat un mes, però 
tot i així jo crec que cal que fem arribar el condol i també el nostre rebuig a qualsevol mena 
de violència. 
Dit això, em semblava que valia la pena fer una felicitació a l’Escola d’Hostaleria de Girona, 
que ha fet els cinquanta anys, que ha estat escola de molts cuiners, que la gastronomia és 
un dels actius que tenim a casa nostra, i per tant, si els sembla faríem arribar al Sr. 
Gonzalo Herrero, que és l’actual director, la felicitació d’aquesta Corporació per la 
celebració dels 50 anys de l’Escola. 
I el tercer tema que volia parlar, és un tema local i és un tema que fa dies que volia dir-ne 
alguna cosa, però m’he esperat uns dies, m’estimo més, més enllà de fer rodes de premsa, 
fer-ho directament aquí al Ple. És parlar del tema de l’esfondrament d’un teulat a la 
cantonada del carrers Lliberada Ferrarons i Bonaire. Volem donar una explicació, la volem 
donar oficialment, i em sembla que el despatx oficial és un bon moment en què l’Alcalde 
comenta diversos temes i per tant és un bon moment per parlar-ne. Demanaré després que 
els regidors, el Sr. Josep Gelis i el Sr. Estanis Vayreda ens parlin de com tenim el tema del 
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barri vell, i si volen fer alguna intervenció, evidentment els cediré la paraula, perquè la 
puguin fer. 
La primera cosa que voldria fer és agrair i felicitar a tots els participants en el dispositiu que 
es va posar en marxa el diumenge a la tarda, quan hi va haver l’avís d’un possible 
esfondrament del sostre. Jo crec que tant els bombers com la Policia municipal, com la 
gent del SEM –tota la gent que hi havia en aquells moments allà– l’actuació dels veïns, en 
tot moment responsable; l’actuació de la gent del Consorci d’Acció Social, donant resposta 
al reallotjament d’aquestes persones, perquè des del primer moment vàrem dir que no hi 
havia d’haver cap mena de problema, i l’Ajuntament més endavant ja veurem què és el que 
hem de fer, però que ens faríem càrrec que tot això funcionés. Voldria agrair a totes 
aquestes persones que varen participar, o al veí que ens va advertir que hi havia aquesta 
situació.  
Per més que no haguem dit res aquests dies, i haguem intentat treballar, que ningú pensi 
que ho hem menystingut; és una situació difícil, és una situació complexa, i el que hem fet 
ha estat treballar, reflexionar, fer una revisió del que s’estava fent, i em sembla que és el 
que val la pena que ara en parlem. 
Només deixi’m fer algunes consideracions que creiem que hem de fer: quan parlem del 
nucli antic, ens referim des de la punta del carrer Sant Rafel fins a la plaça del Carme, i 
també des del carrer dels Sastres pràcticament fins al carrer Mulleras. És una zona on hi 
hem dedicat moltíssima atenció i on hi hem fet moltíssimes coses, i és veritat: hi ha una illa, 
que en podríem dir la vila vella, que és on tenim certs problemes amb els edificis que hi ha 
allà, però hem fet moltíssimes coses. I quan parlem del nucli antic, jo voldria que 
distingíssim una mica això: perquè d’actuacions en el nucli antic, i després n’anirem parlant 
al llarg d’aquests darrers anys, hem fet moltíssimes coses. Sabem que no hi ha una solució 
fàcil, sabem que no hi ha una vareta màgica i per tant no tenim solucions màgiques, però hi 
pensem; hi pensem cada dia, hi pensem des del treball i  intentem no fer catastrofistes, 
perquè davant una situació d’aquestes greus, una situació que pot comportar risc, les 
decisions són difícils de prendre. És millor, crec jo, prendre-les tranquil·lament i seguint una 
línia marcada, de la qual no ens volem apartar i de la que ara en volem fer una reflexió 
global, perquè en aquest tema convé que tinguem totes les coses clares.  
Sr. Gelis, des del punt de vista urbanístic ens vol explicar una mica què és el que hem fet, i 
el que pensem fer.  
 
Intervé el Sr. Gelis. El barri vell, és un dels barris de la ciutat que mes inversió pública ha 
rebut en els últims anys, tant pel que fa a la aplicació del Pla de Barris, primer, com pel 
Contracte de Barris, desprès. La inversió total ronda els 7 milions d’euros. Altra cosa es, si 
els resultats que s’han obtingut són els esperats o no. Sobre això hi poden haver diferents 
opinions. 
Tots hem vist que la  rehabilitació urbanística era necessària, però no suficient. Se’n ha fet 
molta de rehabilitació tant pública com privada, però queda molt per fer.  
Podem repassar algunes de les accions municipals fetes a part de la rehabilitació, i son 
moltes en el temps; parlo, no només del nostre mandat, sinó de mandats anteriors: 

- De places, se n’han arreglat o fet, per exemple: la plaça Major, la plaça Pia 
Almoina, la plaça Esglaiers, la de Campdenmás, la de les Monges, la Llisa. 

- Es va adquirir, en el seu moment, Can Sacrest 
- S’ha fet el passeig dels Valls Vells fins a la plaça Palau. 
- Els jardins de la Vila Vella 
- S’han fet habitatges municipals al carrer dels Sastres i al carrer Proa. 
- S’han fet aparcaments a la illa del Carme i a Can Tané. 
- S’ha fet una convocatòria de subvencions per a rehabilitació de façanes. 
- S’ha fet un espai de jocs a Can Tané. 
- S’ha peatonalitzat i s’ha canviat el paviment de diferents carrers del nucli antic. 

Aquí cal afegir-hi tota la inversió del sector privat, que no he esmentat en les actuacions 
anteriors. 
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Es evident que amb tot això no hem resolt totes les problemàtiques del nucli antic, com 
l’envelliment de la població que hi viu, el deteriorament d’alguns edificis o la manca de 
dinamització comercial. 
Què fem i què farem des del punt de vista urbanístic; en primer lloc dues  puntualitzacions: 
primer, crec que tots tenim clar que el responsable de cada finca es el seu propietari i per 
tant, qui n’ha de fer el manteniment. I en segon lloc, creiem que el objectiu ha de ser la 
rehabilitació i no l’enderroc, sempre que sigui possible.  
Per tant, des d’aquest punt de vista, des de l’administració municipal, actuem sempre que 
tenim constància, be per inspecció ordinària, bé per avisos de veïns, policia municipal; per 
qualsevol de les fonts que ens fa arribar qualsevol cosa que veu que no acaba de funcionar 
bé al barri vell, s’hi fan les  actuació per part del propietari, es sanciona o s’actua 
subsidiàriament, segons cada cas.  
Per a la seva informació, els diré que s’han fet durant l’any 2014, 6 requeriments; durant 
l’any 2015, 8 requeriments i el que portem de 2016, 7 requeriments d’actuacions per 
diferents deficiències observades. D’aquest total dels 21 requeriments esmentats, 16 s’han 
resolt adequadament i 5 es troben en tràmit. També en aquests últims 4 o  5 anys, s’han fet 
7 enderrocs i 7 rehabilitacions, totals o parcials d’edificis.  
Sobre tota l’àrea  hi estan treballant els serveis d’inspecció i urbanisme municipals de 
forma regular. Arran de la caiguda d’una part del teulat d’un edifici del barri, hem 
encarregat a un professional extern la inspecció i un informe de l’estat exterior de tots els 
edificis que consideri deteriorats del barri vell i que puguin causar danys a la via pública. 
Amb aquesta informació i la que hem demanat a la Generalitat respecte a les actes 
d’inspecció tècnica d’habitatges construïts entre el 1951 i el 1960, que havien d’haver 
passat la corresponent ITE, estudiarem les accions que hem d’emprendre. 
També han de saber que estem tramitant un nou enderroc i dues rehabilitacions. Aquests 
expedients ja fa uns dies que s’estan treballant des de l’Àrea d’Urbanisme, i en pocs dies o 
setmanes s’aprovaran. 
Per tant, tot i que hi ha qui diu que no es fa res al barri vell, que l’Ajuntament l’hem deixat 
abandonat o que s’està enrunant, crec que amb tot el que he exposat queda clar que això 
no es la realitat. 
Es cert que hi queda molta feina per fer, però també es cert que no només la pot fer la 
administració o l’Ajuntament; necessitem de la col·laboració de tothom: les forces 
polítiques amb les seves aportacions, els propietaris, els emprenedors, els comerciants i  
totes les persones que creguin en la necessitat de donar vida al barri. 
 
Intervé l’Alcalde. És veritat que una part important de totes aquestes actuacions es varen 
fer abans que nosaltres, la gent de CiU, entréssim al govern de la ciutat, i nosaltres jo crec 
que ho vàrem explicar, ens semblava que s’havia fet una gran inversió en temes 
d’Urbanisme i de reorganització, i que el que faltava ara era portar-hi vida, que al final és el 
que havia d’acabar de fer que això arranqués i que la iniciativa privada s’impliqués, perquè 
això no és l’Ajuntament únicament qui ha de tirar endavant el barri vell.  
Per això passo la paraula al Sr. Estanis Vayreda perquè expliqui què és el que hem volgut 
fer i què és el que hem fet. 

 
Intervé el Sr. Vayreda.  Què hem fet des de 2011? Primer deixar clar que en el mandat 
2011-2015 ens vàrem dedicar a reduir deute. I que l'Ajuntament va realitzar molt poques 
inversions importants. De fet, només el Mercat i sobretot a partir del finançament privat.  
En segon lloc, entendre que per nosaltres el nucli antic inclou el triangle entre Plaça Clarà, 
Firal i Plaça del Carme, pujant pel carrer Mulleras i agafant el Mercat. I que reconeixent els 
problemes que hi ha en una part de la vila vella cal entendre també que hi ha altres parts 
del centre de la ciutat que requerien intervencions.  
Que no ha estat positiva l'acció al Mercat? Que no ha ajudat a dinamitzar tot el centre de la 
ciutat? Sempre ho hem defensat així: el Mercat ajuda als placers però sobretot reforça la 
posició del centre d'Olot com el principal punt d'oferta comercial.  
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Que no havíem d'intervenir a l'antic hospital? Que no recordem els debats atemorits en 
relació a la marxa de l'Hospital? Que no ajudarà aquesta intervenció al centre de la ciutat?  
I el Firal, que no és nucli antic? Que no tenim un projecte molt important per dinamitzar i 
dignificar una zona que necessita una reforma? Quants anys fa que en parlem? I que això 
no ajudarà al centre de la ciutat? 
Per tant, durant uns anys hem pogut fer poques inversions, però les que s'han fet s'han 
concentrat al centre. 
I davant la manca de recursos per inversions, quina ha estat la nostra prioritat? Portar 
molta activitat al centre perquè així els comerços existents puguin sobreviure; intensificar 
aspectes com la neteja i la seguretat perquè els veïns se sentin millor i puguem atraure'n 
de nous. Hi ha més recursos de neteja, més policia de barri, càmeres; acords amb els 
pàrquings perquè tothom qui viu o treballa al nucli antic tingui millors condicions per llogar 
una plaça d'aparcament; finalitzar projectes de mandats anteriors, com can Tané o la plaça 
del Teatre; iniciar projectes en espais que feia anys i anys que no s'hi feia res de res, com 
a exemples: projectes per Sant Lluc al carrer dels Sastres; projecte activitats culturals al 
Carme "el Carme es mou" per estirar públic fins a aquesta zona; portar un mercat 
d'antiguitats al Carme, un cop al mes. 
Realitzar la major part d’activitats al centre de la ciutat, del Firal al Carme: la majoria de 
fires, excepte Orígens; qui ha posat Sant Lluc al centre?; els grans festivals culturals de la 
ciutat: Sismògraf, Lluèrnia; altres esdeveniments, com Olotx2, Circ a les places, Trobada 
de Puntaires, Shopping nit,  
Suport a les associacions de veïns  i ACO en totes les accions que ens han demanat: 
decoració de carrers per la festa del nucli antic, suport econòmic; renovació dels llums de 
Nadal, aportació per primera vegada de recursos per part de l’Ajuntament; Ciutat dels 
detalls.  
Aposta com a principal centre comercial. Intentant que s’obrin comerços a tot al centre, 
reconeixent les dificultats que hi ha en alguns carrers. Tot i això, hem insistit i insistirem en 
ubicar activitat comercial a tot el nucli antic: hem radiografiat tots els locals comercials buits 
del centre. I els oferim a tots els operadors. I s’han ubicat molts negocis a la Plaça Major i 
al Carrer Major, gràcies a les accions d’aquest Ajuntament; projecte espais actius, 
recuperar locals buits per aparadors per a comerços; aplicacions amb els comerços del 
nucli antic que ofereixen especialitats gastronòmiques.  
Què estem fent i farem? A  més de continuar amb moltes d’aquestes activitats i accions, a 
més a més, hem aprovat un Pla d’Ateneus, que ajudaran a tres ateneus (60.000 € per 
quatre anys) que donarà accessibilitat a Orfeó, Catòlics i Casino; estem estudiant 
subvencionar ajudes de lloguer a estudiants de fora de l’Escola d’Art i d’altres centres, 
perquè visquin al centre de la ciutat i així dinamitzem la zona especialment entre setmana; 
ubicarem l’espai de Cooworking a la zona entre la Plaça Major i el Carme. Un nou 
equipament municipal que se sumen a Oficina de la Generalitat de Benestar, Consorci 
d’Acció Social, Biblioteca, Escola Art, Museu de la Garrotxa, Sorea, Museu Can Trincheria; 
en poques setmanes presentarem una guia amb tots els comerços del nucli antic de la 
ciutat, per ajudar-los a fer-ne difusió.  

 
Intervé l’Alcalde. Només afegir-hi: a la plaça del Carme tenim can Sacrest que és el gran 
projecte, ho hem intentat moltes vegades, ens agradaria rehabilitar-ho i que això servís per 
fer créixer l’Escola d’Art i hi poguessin haver altres activitats. És un projecte que depèn de 
la Generalitat i tots sabem la situació econòmica de la Generalitat, i és un projecte de vuit 
milions d’euros tal com ens el vàrem trobar; que és possible que el puguem retocar una 
mica i puguem rebaixar-lo i el puguem fer per fases, és possible, però no és un projecte 
qualsevol, és un projecte realment molt important; no deixarem de continuar-hi treballant. 
Ara, quan vas a Ensenyament i et diuen, per més ràbia que et faci: en el mandat passat  
vàrem inaugurar dues escoles, la ciutat d’Olot és de les  ciutats –d’aquest nivell– amb 
menys barracons perquè teniu bones infraestructures, i per tant que ens exigiu ara una 
altra inversió com aquesta, i amb  la situació que  estan ara les finances  de la Generalitat 
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–per més que tothom valora molt positivament l’Escola d’Art– doncs no és prou just i abans 
hi ha altres prioritats i hem de prioritzar. I no és una inversió que pugui assumir 
l’Ajuntament. 
I mira que n’hem donat mostres que tenim ganes de fer aquestes coses, perquè per 
exemple ara em penso que avui tornarà a sortir el tema del teulat de l’Escola Malagrida, 
que torna a ser responsabilitat del govern de la Generalitat, però que hi ha degoters, hi 
posarem diners i començarem per una fase que l’assumirà l’Ajuntament; i a l’Escola del Pla 
de Dalt, ja hem anat fent coses. Però la situació és la que és. 
Com poden comprovar, ens hem sentit ferits per les coses que s’han estat dient, i per les 
campanyes que s’han estat organitzant, perquè nosaltres ho titllem de campanyes.  
Nosaltres hem aguantat mentre hem estat al govern, la crítica de diversos barris que tot ho 
portàvem al centre i que només ens preocupàvem del centre. Ho sabem, que hi ha 
problemes, i que hi ha zones que tan de bo tinguéssim una vareta màgica i les coses 
canviessin. Sabem que tenim un problema també amb el tipus d’habitatges que hi ha, i 
amb el tipus de població que hi ha anat a parar; sabem que tenim aquests problemes i 
intentem treballar-hi. Poden estar ben segurs que des del Consorci destinem també molts 
recursos per ajudar a aquestes persones, perquè les coses puguin millorar.  
Els hi tornem a fer l’oferta: si algú té propostes efectives que vulgui tirar endavant sumant, 
estem oberts; és a dir, hem presentat un Pla de govern, hem demanat propostes, hem 
presentat diverses iniciatives on se’ns podien haver fet propostes, i no tenim cap proposta, 
proposta efectiva, raonada, que sigui possible tirar endavant. Però estem absolutament 
oberts a què ens facin totes les propostes que creguin oportunes i les estudiarem, és un 
problema de ciutat i no ens sembla que sigui un problema del que es pugui fer alarmisme; 
entenent que des del punt de vista polític també hi estem treballant.  
I és veritat, hi ha hagut un canvi d’estratègia: de l’estratègia de fer places i d’enderrocar el 
que s’havia d’enderrocar, la nostra estratègia ha estat: manca de recursos, perquè 
estàvem en una època de manca de recursos, portar vida i portar-hi activitat. Jo crec que hi 
ha llocs on hem pogut actuar, les coses s’ha notat que han canviat; quan tinguem 
l’oportunitat de veure què és el que podem fer a la plaça del Carme, i tinguem l’oportunitat 
d’actuar-hi directament, jo crec que també es notarà. Ara, no són coses de pocs diners, 
són coses de molts diners, i de veritat que ja estem fent molts esforços.  
Ens semblava que valia la pena que diguéssim això, i que no ho diguéssim en una roda de 
premsa, sinó que ho diguéssim oficialment en un Ple, i per això ho hem posat aquí, en la 
informació d’Alcaldia, després de parlar amb la Secretària i dir que això estava en les mans 
de l’Alcalde, que és qui regula les discussions. I també està en les meves mans donar-los 
la paraula, i això els ofereixo de si volen fer alguna intervenció, si volen guardar-ho per 
algun altre moment, el que vostès creguin més oportú. Jo els ofereixo la possibilitat de fer 
ús de la paraula. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Un petit comentari. Els fets que 
s’han comentat ara, no gaire enllà en el temps, també hi ha algun antecedent amb el 
resultat de dues persones mortes, per tant estem parlant d’un problema molt important, i 
estem parlant d’un problema de riscos. És a dir, jo amb el tema de promoció econòmica 
m’afegeixo a la crítica de certs barris que se senten menystinguts perquè hi ha aquesta 
concentració de promoció i dedicació de recursos al centre; recursos que per a mi, molts 
d’ells no tenen una relació directa ni un impacte amb el tema d’habitatges i els problemes 
de seguretat. 
Després, malgrat la mancança de recursos, entenc que també és un tema de prioritats. 
Com a qualsevol organització o qualsevol família, acabes decidint a què dediques els 
recursos, pocs o molts que tinguis. Ens serveix com a exemple, i era part de la crítica que 
nosaltres fèiem, la inversió als dos camps de futbol del Morrot, amb els interessos que 
estem parlant de prop de dos milions d’euros. Per tant, hi havia aquesta opció, que és la 
que l’equip de govern ha triat, o es podia dedicar a altres coses, i entre aquestes altres 
coses, podien ser aquestes necessitats del barri vell i d’altres que en parlem. 



 
 
 
 

Mod ACTS_DP06 6 

Per mi, on trobo a faltar, perquè sí que s’han fet coses i hi estic d’acord –és una obvietat–, 
on trobo a faltar coses és en una avaluació dels riscos que hi ha entre certs habitatges del 
centre, i s’hauria de fer alguna cosa extraordinària, per les coses que han passat. I entenc 
que l’equip de govern hauria d’estar en disposició d’assegurar a la ciutadania d’Olot, que 
fets com els que hi ha hagut no fa gaire en el temps, no tornaran a passa. Sabent que el 
100% de seguretat no existeix, però sí que fruit d’alguna inspecció i d’algunes mesures –
per mi excepcionals– que cal prendre, es pugui assegurar i tranquil·litzar a la gent que això 
no es donarà. I que si passa alguna cosa excepcional, es pugui després explicar i sigui 
justificable. Però jo aquesta cosa extraordinària a fer, no la trobo en l’explicació de l’equip 
de govern.  
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal OeC. Després d’algunes 
intervencions sobre el barri vell  a la premsa i recollint algunes observacions i comentaris 
que se’ns ha fet arribar, volem aclarir:  No volem fer alarmisme com s’ha dit, no volem 
criticar per criticar, com també se’ns ha dit, fa molts anys venim parlant del barri vell, fins i 
tot quan no érem ni tan sols al Ajuntament, perquè la situació actual és fruit de la 
deixadesa d’aquests últims anys, la inòpia, i no veure que si les coses no es mantenen, no 
s’habiten i no s’arreglen, cauen i es fan malbé i un barri amb habitatges sense contraforts, 
amb més de 300 anys d’antiguitat, o es vigila, es controla, es fan mesures coercitives o al 
revés, positives per tal que els veïns arreglin els seus habitatges, o aquest barri es 
degradarà més. 
No serà el que diu la CUP i el seu alarmisme el que provocarà que ara els privats no 
vulguin arreglar els seus pisos, per impulsar que s’habitin, no serà un petit comentari el que 
farà trontollar el barri vell, és la desídia, la deixadesa, la inòpia, la “això no és 
responsabilitat nostra” la causa d’aquest deteriorament evident. Només cal caminar-hi, 
passejar-s’hi o viure-hi per veure que tenim un barri vell que fa “pena” i vergonya. I això si 
és responsabilitat de tots, de posar fil a l’agulla i trobar una resposta immediata i una 
solució a aquest gravíssim problema que no podem perllongar més.  
Des de la CUP, volem proposar a l’equip de govern  i a tots els partits de l’ajuntament que 
es creï primer una taula política i tècnica amb tots els agents implicats i que en un termini 
de sis mesos es faci un diagnosi de l’estat del barri vell a partir d’indicadors (pisos buits, 
solars, pisos per viure, pisos en tràmit de rehabilitació , animals, neteja , salubritat, locals 
buits, carrers en sensació d’abandó, carrers que estan en bones condicions i que donen 
bona imatge).  A partir del diagnosi s’hauria de fer una taula del barri vell, com hi ha la 
d’ocupació o la d’habitatge, amb els veïns i veïnes  i els comerciants, per tal d’entre tots 
pensar en diferents accions i actuacions que calen per poder millorar el barri vell.  
Evidentment que hi haurà actuacions que hauran de ser de caire tècnic però poden sorgir 
altres accions que ajudin a millorar el barri. També estaria bé poder veure altres actuacions 
que s’han fet en altres barris vells de ciutats semblants a la nostra.  

 
Intervé el Sr. Gómez, portaveu del grup municipal ERC. Nosaltres mirarem de ser breus, 
sobretot amb la voluntat de no entrar en un mena de debat, que sembla un debat pseudo-
electoral. És evident que a tots els interessa el barri vell i tots estem preocupats per la 
situació amb el darrer esfondrament, evidentment amb la voluntat de no ser alarmistes ni 
d’aprofitar la situació, però està clar que sempre hem parlat que cal fer alguna cosa amb el 
barri vell. No cal recordar que fa deu mesos estàvem en període electoral i que tothom 
tenia el seu programa electoral, i que evidentment en tots els programes electorals –als 
que s’ha referit algú– tothom parlava del barri vell. 
Llavors amb la voluntat de ser breus, i també aportar propostes concretes, nosaltres 
recordarem el que dèiem en el nostre programa electoral, és a dir, pensem que hi ha 
d’haver un pla del barri vell, pensem que s’ha de fer un pla integral del barri vell. Ens 
reconforta que finalment hi hagi una persona –un tècnic– que faci una diagnosi del barri 
vell; nosaltres pensem que s’havia d’haver fet abans però tampoc farem alarmisme ara, no 
hem demanat sempre. I  llavors aquest Pla integral, aquesta anàlisi, però no només anàlisi 
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i diagnosi, sinó el que s’havia fet en els diversos plans de barri i contractes de barri, des de 
fa quinze anys, com a mínim, doncs tenir una sèrie d’actuacions programades i previstes, 
perquè evidentment ara hi ha crisi, i l’Alcalde s’hi ha referit anteriorment: la Generalitat en 
els últims anys no ha pogut fer aportacions, però sembla que a partir dels propers 
pressupostos, si finalment s’aproven, pot ser que hi hagi disponibilitat per fer possibles 
plans de plans de barris nous; doncs que tinguem un pla de barris ja preparat, un pla per al 
barri vell ja preparat, per si hi ha una dotació pressupostària de la Generalitat de fer 
subvencions per plans de barris, nosaltres hi puguem accedir immediatament. 
El que sí que els demanaríem com a qüestions concretes són aquestes dues, és a dir, en 
primer lloc que tinguem ja preparat –com sempre havíem demanat nosaltres– un Pla 
integral del barri vell, amb actuacions concretes, de millora, per en segon lloc, en el 
moment que hi hagi la disponibilitat de la Generalitat de Catalunya en els pressupostos 
d’oferir subvencions per a possibles plans de barri, ser els primers a apuntar-nos i intentar 
minimitzar una situació que evidentment és molt complicada, molt delicada; s’hi ha referit 
abans la Sra. Tresserras, la situació dels barris vells a Catalunya és delicada a tot arreu, i 
s’ha de ser especialment curós en la planificació de les millores d’aquest tipus de barris. I a 
Olot especialment, com ja es demostrava fa quinze anys en el primer Pla de barris, 
requereix una intervenció especial en tota aquesta zona. 
Em sembla que hi estem tots d’acord i per tant, no cal que anem debatent sobre una 
qüestió que hem de mirar de resoldre més que debatre. 
 
Intervé l’Alcalde. Només un parell de puntualitzacions. És a dir, anem parlant de barri vell i 
no, la problemàtica a què ens anem referint tots nosaltres és en un lloc molt concret del 
barri vell, perquè ja tenim un parell de coses que estem fent, i que hem estat fent, i que 
hem intentat portar-hi gent. Hi ha moltíssima gent que hi va. 
I després, en el que estem parlant ara, afecta en un 90% a la iniciativa privada; afecta en 
un 90% a propietaris que de vegades ni tan sols sabem qui són, perquè quan entres al 
camí dels bancs, et costa perseguir-los. Però parlem d’un lloc molt concret, parlem –ara em 
llenço perquè no ho sé– de 25 o 30 edificis, no parlem d’una cosa molt grossa. Vull dir que 
això ja es va fent, ja es va estudiant, i és clar que es va seguint. El que passa és que 
també costa de trobar. Això no és una iniciativa de l’Ajuntament, és una obligació de la 
iniciativa privada, i hem de continuar pensant que gestionem una ciutat, no gestionem un 
barri ni un tros d’un barri; intentem gestionar una ciutat.  
I lligat a això, fer un comentari sobre el camp de futbol. És clar, no fa ni un que vàrem fer 
eleccions, i ho portàvem i va ser majoritari el recolzament que vàrem aconseguir els partits 
que portàvem al programa que farem una inversió als camps de futbol. Gestionem una 
ciutat i per tant el que fem és aplicar un programa electoral que va rebre un suport 
majoritari –no només de l’equip de govern, sinó d’altres partits que també ho portaven– 
estem complint el nostre programa electoral, com estem començant a treballar en el tema 
del Firal.  
Però em sorprèn que digui això i que jo llegeixi a la premsa que vostè diu: “No, perquè el 
que havien d’haver fet és haver-se’n anat a les Planotes”, clar, un milió més i cap 
problema, ja ens n’hi podíem anar. Quan prenem una decisió, és a dir, quan fan comentaris 
sense tenir tota la informació, llavors passen aquestes coses. I quan reuneixo els clubs, 
llavors em diuen “és que no ho sabíem tot això, com que hem vist que altra gent deia això, 
també podíem fer-ho”.  
O es demana una piscina coberta, cosa que és una necessitat per a la ciutat i jo hi estic 
d’acord, però ara això, ho sento, no hi puc estar d’acord. Hem de gestionar tota la ciutat i 
hem d’aconseguir que res no es quedi enrere, i almenys nosaltres –i estic segur que tots hi 
estan d’acord– hem de mirar d’executar el que hem promès als olotins, i que hem posat en 
un programa, en un Pla de govern, que hem portat al Ple i que hem explicat i llavors anem 
fent diverses actuacions. Ja els hem explicat que crec que al barri vell, hi hem actuat 
moltíssim, i que en aquesta zona que realment ens queda, que és aquesta zona de la 
plaça del Carme i això que en dic jo de la Vila vella, ens costa trobar quina és la solució. 
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Potser si tinguéssim la solució, hauríem estat molt més decidits a llançar-nos a fer aquí.  
Però quina és la solució, enderrocar edificis? Jo crec que aquesta no és la solució, 
d’enderrocar edificis. Rehabilitar-los? N’hi ha que estan rehabilitats i no hi va ningú, i estan 
perfectes, i n’hi ha que estan rehabilitats i no hi ha maneres que trobem. Vàrem posar-hi un 
local per a empreses, i ara l’hem reconvertit per posar-hi entitats perquè ningú no va voler 
anar en aquest edifici, no vàrem trobar ofertes perquè falten serveis, falten altres coses. 
Que tenen una proposta? Fantàstic, és que tan de bo tinguem la solució entre tots de 
trobar això. La solució no és enderrocar més, algun potser sí, els que s’hagin d’enderrocar 
ho han de fer privats, i l’Ajuntament això –ho deia l’altre dia també a la ràdio– és igual que 
els solars, sí és que és continua la queixa de gent que hi ha solars al cantó de casa seva, 
que hi ha algú que no els cuida. L’Ajuntament no pot solucionar allò; pot perseguir, pot dir, 
pot fer cartes, però entrar a casa, només en situacions molt, molt extremes, estem 
autoritzats a fer això. Llavors és la iniciativa privada la que haurem de perseguir, són bancs 
que han desaparegut i ha passa a un altre banc, i que ara estan al banc dolent i era el banc 
bo... Tota aquesta feina, poden estar segurs que ja l’anem fent, és el que els ha explicat el 
Sr. Gelis: hem fet enderrocs i coses.  
Que ara ha passat això? Sí, i hi estàvem a sobre, ja ho sabíem. I que hi ha d’altres edificis 
que estan en aquesta situació? Ja ho sabem. Escolti, la Generalitat fa aquestes revisions, 
com l’ITV dels cotxes, als edificis, doncs ja està. I hem demanat que ens passin la llista, 
perquè teòricament des de la Generalitat s’ha d’haver fet, i si  no ja hi entrarem nosaltres o 
mirarem com ho podem fer per anar-nos mirant aquests edificis, davant aquesta situació, 
una mica d’alarmisme que s’ha creat. Davant d’aquesta situació que s’ha creat amb això.  
Que al final, no a baixar un edifici, un veí ens va avisar: hi ha un problema allà. I ja havíem 
avisat a la propietat, ja sabia la propietat que s’havia de fer alguna cosa, havíem quedat en 
fer alguna cosa, i se li va dir, és que ara s’ha enfonsat una mica més el teulat  i davant que 
el perill que l’enfonsament del teulat ho fes caure tot, es va actuar immediatament. I a més, 
torno a repetir, felicito els Bombers, els Mossos, la Policia Municipal, tothom qui va 
col·laborar, que van ser extraordinàriament efectius i amb bona voluntat, però ja hi estem a 
sobre, no és veritat que ho haguem abandonat. Escolti, de veritat. 
I vostè avui també hi ha estat d’acord, Sr. García, que hi ha protestes dels altres barris, que 
tot ho estem portant al centre, perquè ens sembla que si hi va la gent els barris viuran i 
potser hi haurà més bars que podran viure, i hi haurà més botigues i més comerços, i que 
això ens ajudarà, perquè la solució –torno a repetir– no és enderrocar més, és rehabilitar el 
que hi ha. 
Però si volen un dia anem a fer una volta i els ensenyarem edificis rehabilitats de bell nou, 
que són propietat d’un banc i que estan buits. Estan buits i a la gent els hi costa. O locals –
això que els explicava el Sr. Vayreda– que intenta col·locar locals perquè la gent vulgui 
anar allà, i la gent no vol anar allà, vol anar a l’altre lloc. Contra això intentem lluitar, i ens 
sembla que l’operació del Firal, una mica també és barri vell i també és portar gent i és 
portar activitat al centre. I ens falta la plaça del Carme, en som conscients. I ja hem anat 
pensant i tenim alguna alternativa. La solució bona de la plaça del Carme? L’Escola d’Art. 
Però no podem assumir nosaltres l’Escola d’Art, és que ni ens pertoca ni ho podem 
assumir. I ocupar can Sacrest per una altra iniciativa, bé, potser algun dia ho portarem 
aquí, però crec que no seria bo tampoc.  
Agraïts que ens vulguin dir les seves propostes, les estudiarem, veurem que siguin 
efectives i ho intentarem fer. Però el control exhaustiu de la zona l’estem fent, no en tinguin 
cap mena de dubte que l’estem fent i no costarà res fer una taula i explicar-ho, que ho 
estem fent, perquè és el que hem intentat explicar avui. 
 
Intervé el Sr. García. Un petit comentari respecte a la proposta que fèiem nosaltres al camp 
de futbol, que la proposta que fèiem no era exactament la que ha explicat ara; sí que era 
per a nosaltres l’idoni el camp a les Planotes, però també dèiem, tot seguit, que no era per 
fer ara: quan un altre situació millor ho permetés i altres prioritats haguessin estat cobertes. 
És a dir: no és per fer ara mateix. 
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I després que hi ha propostes que entenc que les fan amb bona voluntat: el local 
d’empreses que vostè ha comentat, que està buit i no s’ha volgut ocupar; s’ha de 
reconèixer que aquell local no té gaire bones condicions perquè s’hi vagin a instal·lar allà 
les empreses, he parlat amb gent que en el seu moment hi va anar i ho comentava. Aquí 
és més un desencert en la proposta, que no pas en la ubicació o la necessitat que podien 
tenir les empreses.  
Però com que ara ve un punt proper que és d’habitatge, jo entenc, que no la solució pel 
barri, per aquesta zona del barri vell, però que alguna cosa més sí que es pot fer en 
matèria d’habitatge per l’Ajuntament, i que pot afectar aquesta zona del barri vell. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. Evidentment farem ús de la seva paraula, els hi farem arribar 
propostes concretes, entre les quals la Taula. Però també nosaltres pensem com ara vostè 
comenta també: que tota la vida, els incentius econòmics, les empreses, les entitats; tot té 
a veure, o sigui el pal de paller per a nosaltres és l’habitatge i l’habitabilitat. A partir que hi 
ha vida en un lloc la vida es genera, és com la naturalesa: si hi ha vida, tot plegat es 
relaciona i pren vida. Per tant, si agafem aquesta com a pal de paller i a partir d’aquí fem 
que el barri vell –aquest espai des de la plaça Major a la plaça del Carme, tant per dalt com 
per baix, fregant a l’Onze de setembre–  sigui viu i sigui habitable, creiem que tota la resta 
de coses vindran en conseqüència: els usos dels espais, els comerços de proximitat, els 
espais per a les entitats, per a les empreses, etc.  
És a dir, ens sembla que és un engranatge que ha de venir a continuació. 
 
Intervé l’Alcalde. Segurament tindria moltes més coses a dir, i no estic ben d’acord amb 
això que diu, però és igual. Jo crec que ja hem exposat això, que esperem que ens facin 
arribar la proposta, l’estudiarem, intentarem tirar endavant, però també hem de tirar 
endavant amb el Ple, que avui no és que sigui especialment curt. 
 

3. - DECRETS 
 
Tot seguit es dóna compte de decrets de l’Alcaldia dictats des de l’últim Ple, del  
2016LDEC000658 al 2016LDEC001032. 
 

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 PERSONAL EVENTUAL 
 
Núm. de referència : X2016008256     
Núm. expedient: SG052016000005 
 
Atès que la Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de 
l’administració local, va modificar la Llei 7/1985 de 2 d’abril, exigint que trimestralment 
l’Alcalde informi al Ple del compliment de la limitació de personal eventual del que poden 
disposar els ajuntaments en funció del seu número d’habitants. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, l’Alcaldia dóna compte que: 
 
A data 21 d’abril de 2016 l’Ajuntament d’Olot compleix amb el que preveu l’article 104 bis 
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de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la llei 
27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració local tal 
com recull el següent quadre: 
 

Personal eventual màxim segons  
art. 104 bis 

7 

Personal eventual contractat  
a abril de 2016 

2 (dedicacions completes) 

Adscripció Serveis Generals 

 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.2. - DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DE L'INSTITUT MUNICIPAL 
D'EDUCACIÓ I JOVENTUT D'OLOT 

 
Núm. de referència : X2016008451     
Núm. expedient: CPG62016000010 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut d’Olot, en data 12/04/2016, corresponents als cursos de la gent gran. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.3. - DONAR COMPTE DELS PREUS PÚBLICS DE L'IMEJO 
 
Núm. de referència : X2016008447     
Núm. expedient: CPG62016000009 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Donar compte dels preus públics aprovats per la Junta de Govern de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut d’Olot, en data 12 d’abril de 2016, corresponents a la cessió d’espais 
de les dependències de l’IMEJO. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.4. - DONAR COMPTE DE SENTÈNCIES 
 
Núm. de referència : X2016008723     
Núm. expedient: SG052016000006 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
a.- Donar compte de la Sentència núm. 879/275, de 14 de desembre de 2015, de la Secció 
Tercera de la Sala del Contenciós Administratiu del Tribunal Superior de Catalunya, per la 
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que es desestima sense imposició de costes el recurs d’apel·lació, núm. 8/2015, interposat 
per l’Ajuntament d’Olot contra la interlocutòria de 9 de gener de 20014, del Jutjat Contenciós 
Administratiu, núm. 1 de Girona, dictada en execució de títols judicials (sentència 194/2013, 
d’11 de juny, del Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 1 de Girona), declarant la nul·litat de 
la  resolució de l’Ajuntament d’Olot de 26 de juliol de 2013 i requerint l’execució de sentència 
 
b.- Donar compte del Decret núm. 13/2016, de 2 de març, del Lletrat de l’Administració de 
Justícia, pel que es té per desistit al Sr. Antonio Reyes Cortés, en el recurs contenciós 
administratiu abreujat núm. 29/2016 del Jutjat Contenciós 2 de Girona, (anterior recurs 
contenciós administratiu ordinari, núm. 300/2015 B del Jutjat Contenciós Administratiu, núm. 
6 de Barcelona), interposat contra la resolució de l’Alcaldia, de data 29 de juny de 2015, de 
desestimació del recurs de reposició interposat contra el decret de l’Alcaldia de 24 de març 
de 2015, d’imposició de sancions en el mercat setmanal d’Olot. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

5.5. - INFORME DE MOROSITAT PRIMER TRIMESTRE DE 2016 
 
Núm. de referència : X2016008370     
Núm. expedient: TR032016000001 
 
Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,  el president de la 
Comissió Informativa proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.-  
Donar compte de l’informe sobre morositat, que ara es transcriu, emès per la 
Tresorera d’aquest Ajuntament: 
 
“INFORME DE LA TRESORERA DE L’AJUNTAMENT D’OLOT, SOBRE EL 
COMPLIMENT DE LA LLEI DE MOROSITAT DELS PAGAMENTS DUTS A TERME PER 
PART DE L’AJUNTAMENT I DELS SEUS ORGANISMES AUTÒNOMS, DURANT EL 
PRIMER TRIMESTRE DE 2016. 
 
L’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de 
desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, referent a la morositat de les administracions públiques, determina que els 
tresorers o, en el seu defecte, els interventor de les corporacions locals, elaboraran 
trimestralment un informe sobre el compliment dels terminis previstos en aquesta Llei per al 
pagament de les obligacions de cada entitat local, que inclourà necessàriament el número i 
la quantia global de les obligacions pendents en les que s’estigui  incomplint aquest termini 
determinat. 
 
L’article 33 del Reial Decret 4/2013 de 22 de febrer de modificació de l’article 4 de la 
mateixa llei 3/2004 de 29 de desembre, determina que el termini de pagament que el 
deutor ha de complir és: 
“2.- Si legalment o en el contracte s’ha disposat un procediment d’acceptació o de 
comprovació ..., la seva durada no podrà excedir de trenta dies naturals a comptar des de 
la data de recepció dels béns o de la prestació dels serveis. En aquest cas, el termini de 
pagament serà de trenta dies després de la data en què té lloc l’acceptació o verificació 
dels béns o serveis ...” 
 
El Reial Decret 635/2014 de 25 de juliol, desenvolupa la metodologia de càlcul del període 
mig de pagament a proveïdors de les Administracions Públiques i les condicions i el 
procediment de retenció de recursos dels règims de finançament, previstos en la Llei 
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Orgànica 2/2012 de 27 d’abril, d’estabilitat pressupostària i sostenibilitat financera, 
 
Aquest informe és referit al primer trimestre natural de 2016, i detalla el volum total de 
pagaments (distingits entre els que s’han complert el termini legal i els que no), el volum 
total de pendent de pagament a últim dia del trimestre natural (distingit també entre els que 
es troben dins del termini legal de pagament i els que no) i el volum total de documents 
que, havent transcorregut més de 90 dies des del seu registre, no tenen l’obligació 
comptable reconeguda. 
 
En resum: 
 
AJUNTAMENT D’OLOT 

 1T 2016 

PAGAMENTS  

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

37.67 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 2.649.562,13 
PENDENTS  
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 22.14 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 738.996,29 

 
 
IMELO (INSTITUT MUNICIPAL D’ESPORTS D’OLOT) 

 1T 2016 

PAGAMENTS  

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

33.30 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 76.286,44 
PENDENTS  
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 17.32 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 32.956,80 

 
 
IMEJO (INSTITUT MUNICIPAL D’ENSENYAMENT I JOVENTUT D’OLOT) 

 1T 2016 

PAGAMENTS  

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

28.86 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 100.555,10 
PENDENTS  
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 15.04 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 29.845,96 

 
 
IMPO (INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ D’OLOT) 

 1T 2016 

PAGAMENTS  

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

35.10 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 300.160,10 
PENDENTS  
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 13.92 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 51.851,54 
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IMCO (INSTITUT MUNICIPAL DE CULTURA D’OLOT) 
 1T 2016 

PAGAMENTS  

PERÍODE MIG PAGAMENT (dies des de data registre 
document) 

41.67 

TOTAL PAGAT dins el trimestre 265.486,69 
PENDENTS  
període mig pendent (dies) a la fi del trimestre 17.73 
TOTAL PENDENT DE PAGAMENT a final del trimestre 69.387,39 

 
S’emet aquest informe en compliment d’allò establert a l’article 4.3 de la Llei 15/2010 de 5 
de juliol, de modificació de la Llei 3/2004 de 29 de desembre, per la qual s’estableixen 
mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials.” 
 
L’Alcalde presenta conjuntament les propostes. En el tema d’assabentats hi ha 4 punts, el 
primer és un que també ve tot sovint en aquí en el ple –cada tres mesos em sembla– 
conforme no hem contractat més personal eventual, dels set possibles només en tenim 
dos.  
En el 5.2.1 i el 5.2.2 són dos preus públics, un de l’Institut Municipal d’Educació pels cursos 
per la gent gran i l’altre de l’Institut Municipal d’Ensenyament i Joventut d’Olot, d’Educació i 
Joventut d’Olot en relació a una cessió d’espais de l’IMEJO. 
En el tema de les sentències, ja saben que ara anem intentat explicar i donar compte de 
les diferents sentències recaigudes: la primera és en relació a un tema d’aparcaments de 
camions a l’avinguda Gaudí i de la llargada de la ratlla groga. A nosaltres ens semblava 
que teníem raó, al final el jutge ens desestima, no ens imposa costes sinó que ens diu que 
no i la única cosa que hem hagut de fer és fer que la ratlla groga sigui una mica més petita, 
però és el problema d’aquests polígons industrials que estan clarament immersos dins la 
trama urbana. I després a l’altra sentència hi ha hagut el desestiment del recurrent per 
unes sancions en relació al mercat setmanal i per tant les sancions són fermes. 
En l’informe de morositat, proposta 5.5, complim perfectament, tenen totes les dades del 
volums de pagaments, tant de l’ajuntament com tots els instituts de la ciutat. 
 
El Ple es dóna per assabentat. 
 

6.1. - RATIFICAR LA MODIFICACIÓ DELS ESTATUTS DEL CONSORCI D'ACCIÓ 
SOCIAL DE LA GARROTXA 

 
Núm. de referència : X2016008299     
Núm. expedient: SG102016000005 
 
Atès que els Estatuts del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, en l’article 1, preveuen 
“que el nombre de membres del Consorci podrà ser ampliat per l’adhesió d’altres 
administracions públiques o d’entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats 
d’interès públic concurrents amb les del present Consorci”, i que des de la creació del 
Consorci no s’ha donat mai el cas, que cap empresa privada sense ànim de lucre, formés 
part del Consorci, ni tampoc està previst que succeeixi en el futur. 

Així mateix amb la finalitat que tant el Consell Comarcal de la Garrotxa i l’Ajuntament d’Olot 
puguin encarregar determinades prestacions, objecte de la Llei de contractes sense haver 
de recórrer als processos que s’hi contenen, es fa necessari determinar que el Consorci es 
considera un mitjà propi i servei tècnic dels mateixos. Donat que els estatuts del Consorci 
en el seu article 1,  regulen la possibilitat que s’hi incorporin com a membres entitats sense 
ànim de lucre i que no s’hi determina que el Consorci és mitjà propi i servei tècnic dels ens 
consorciats d’acord amb les previsions dels articles 4.1.n i 24.6 del Reial Decret legislatiu 
3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refós de la llei de contractes del 
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sector públic, es va considerar necessari modificar l’article esmentat en el sentit indicat. 

Vistos els fonaments de dret següents: 
-       Llei 7/1985, de 2 d’abril, reguladora de les bases de règim local, modificada per la 

Llei 27/2013, de 27 de desembre, de racionalització i sostenibilitat de l’administració 
local. 

-        Decret legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de les 
disposicions legals vigents en matèria de règim local, art. 79.2 

-        Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei 
municipal i de règim local de Catalunya. 

-        Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i 
serveis dels ens locals. 

-        Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el text refòs 
de la Llei de Contractes del Sector Públic.  

-        Estatus del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 

Atès que la Junta General del Consorci d’Acció Social en la sessió del dia 31 de març de 
2016, va aprovar la modificació de l’article 1 dels seus Estatuts, en el sentit abans indicat. 

Per tot això, el President de la Comissió Informativa del Ple proposa al Ple de 
l’Ajuntament d’Olot l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Ratificar la modificació dels Estatuts del Consorci d’Acció Social de la Garrotxa, 
pel que fa al seu article 1, en el sentit de suprimir la possibilitat que en formin part com a 
membres entitats privades sense ànim de lucre que tinguin finalitats d’interès públic 
concurrents amb les del present Consorci i incorporar la consideració del Consorci com a 
mitjà propi i servei tècnic de l’Ajuntament d’Olot i del Consell Comarcal de la Garrotxa. 
 
Segon.- Encomanar al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa les publicacions que 
s’escaiguin, en virtut del principi d’economia processal. 
 
Tercer.- Notificat aquest acord al Consorci d’Acció Social de la Garrotxa. 
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. Es proposa ratificar una modificació dels estatuts que va 
aprovar la Junta General del Consorci d’Acció Social. Ens els estatuts del Consorci hi 
constava la possibilitat d’adherir-hi entitats privades sense ànim de lucre que tinguin 
finalitats d’interès públic, aquesta possibilitat hi era i no s’ha donat mai, des de que 
funciona el Consorci d’Acció social mai ha set necessari incloure una entitat, ni s’ha 
considerat la possibilitat d’incloure una entitat d’aquest tipus i ens generava un problema 
important que afecta el benestar de les persones que és que per fer que el Consorci sigui, 
el concepte és “interoperable”, és a dir que l’administració d’Hisenda, que l’administració de 
la Seguretat Social, que diverses administracions públiques ens deixin consultar 
directament els expedients de les persones i per tant estalviar a una persona que necessita 
d’un servei del Consorci que hagi d’anar a demanar unes dades a Hisenda o que hagi 
d’anar a demanar unes dades a la Seguretat social, no podíem precisament per aquest 
epígraf que teníem a dintre d’aquest article dels estatuts. 
Traient-lo si que aquestes administracions ens serà més fàcil arribar en els acords 
corresponents amb elles perquè podrem consultar directament aquestes dades per tant 
una mica l’únic canvi que fem és aquest. 
També s’havia donat alguna situació alguna vegada que amb algun ajut concret, amb 
alguna subvenció, també en quedaven fora per aquesta possibilitat, com que no s’ha donat 
mai la situació d’haver incorporat alguna entitat d’aquest tipus ni tenim previst que això es 
doncs el que proposem, el que va acordar la Junta General era treure-ho i el que ens 
correspon avui és ratificar aquest acord. 
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Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 
3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

7.1. - ACCEPTAR SER BENEFICIARI DEL DRET D’ADQUISICIÓ PREFERENT DE 
TANTEIG I RETRACTE QUE EXERCIRÀ LA GENERALITAT DE CATALUNYA DE 13 

HABITATGES I 13 APARCAMENTS, TITULARITAT DE SOLVIA DEVELOPMENT, PER 
DESTINAR-LOS A LLOGUER ASSEQUIBLE 

 
Núm. de referència : X2016008706     
Núm. expedient: HA012016000007 
 
Vist que en data de 22 de febrer de 2016, va ser notificada per part de l’Agència de 
l’Habitatge de Catalunya l’opció d’exercir el dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte 
de 28 habitatges titularitat de SOLVIA DEVELOPMENT, SL (GHPT-0063-16 a GHPT-
00090-16 ubicats al C/ Abat Racimir, 46, Escales A i B, d’Olot) i que són els següents: 

 

 

 

En virtut del Decret Llei 1/2015, de 24 de març, de mesures extraordinàries i urgents per a 
la mobilització dels habitatges provinents de processos d’execució hipotecària (DOGC 
6839, 26.03.2015), per part de l’Ajuntament d’Olot es creu convenient i necessari per tal de 
desenvolupar les polítiques públiques d’habitatge la intenció d’exercir el dret d’adquisició 
preferent de tanteig i retracte de 13 habitatges amb els respectius aparcaments valorats en 
4.000,00€ cadascun  (50% de la promoció de 28 habitatges) identificats, conjuntament amb 
la Generalitat de Catalunya. 
 
Vist l’Estat dels Habitatges, una vegada realitzada la inspecció dels habitatges en data 
de 14 de gener de 2016, es constata que els habitatges objecte del present projecte tenen 
una superfície útil compresa d’entre 55,10 m2 a 97,67 m2 , essent l’estat dels habitatges 
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adequat per a l’ús i destinació de lloguer social, havent-se detectat únicament alguna 
deficiència en la manca d’algun electrodomèstic i que segons informe econòmic del cost de 
la posada a punt dels habitatges seria el següent: 
 

VALORACIÓ APROXIMADA DE LES DESPESES DE POSADA A PUNT DELS 
HABITATGES 
La següent valoració aproximada, té en compte l’estat actual dels habitatges i les 
deficiències detectades, bàsicament en la manca de electrodomèstics. 
També s’ha tingut en compte una quantitat aproximada d’imprevistos, en base a 
possibles vicis ocults. 
 

 

*De l’import referenciat l’Ajuntament d’Olot assumirà el 50%: 11.211,00€ 

Vist que la valoració econòmica de la operació és de 523.211,00 €, desglossats de la 
següent manera: 

• 13 habitatges quantificats en 460.000,00 € 
• 14 aparcaments que vincularíem a cadascun dels habitatges quantificats en 

52.000,00 € 
• 50% Cost de posada a punt dels habitatges valorat en 11.211,00 €. 

 
Vist que l’objectiu de l’adquisició dels habitatges esmentats seria per al desenvolupament 
de polítiques socials de la ciutat, amb destí a lloguer social, amb preus màxims de rendes 
de lloguer pels habitatges protegits segons barems establerts per part de la Generalitat, 
segons règim general a 25 anys en la Zona B (Olot), essent de 5,91 €/m2  útils pels 

   
28 pisos   

   
Cost sense 
comptador 7.060,00 €  

Imprevistos 
28x500 14.000,00 €  

   

TOTAL 21.060,00 €  
   
   
   

COST 
COMPTADORS COMUNITARIS  

   
Aigua neteja 422,00 €  

Telèfon          Manteniment mensual 15 €/mes 

Llum escala 240,00 € 
Segons potència 

instal·lada 

ascensor 700,00 € 
Segons potència 

instal·lada 
   
   
   

TOTAL 1.362,00 €  

   
   

TOTAL 
DESPESA 22.422,00 €*  
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habitatges i 3,55 €/m2 pels annexos.  
 
Vista l’oferta d’operació de préstec realitzada per part de BBVA en data de 15 d’abril de 
2016 amb les següents condicions: 

• Import: Fins a 700.000,00 € 
• Termini amortització: 12 anys (sense carència) 
• Tipus d’Interès fix: 0,98% 
• Liquidació d’Interessos: trimestral 
• Amortització de capital: constant trimestral 
• Comissions: 0,00% 
• Intervenció de l’operació: fedatari públic municipal 
• Garantia: domiciliació de la participació en impostos de l’Estat 

 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Acceptar ser beneficiari del dret d’adquisició preferent de tanteig i retracte que 
exercirà la Generalitat de Catalunya de 13 habitatges i 13 aparcaments, titularitat de 
SOLVIA DEVELOPMENT, per destinar-los a lloguer assequible, per un import de 
512.000,00€, essent els següents: 
 

NÚM. EXP. AHC NOM VIAL C.P. MUNICIPI REFERÈNCIA CADASTRAL FINCA SUPERFÍCIE 
PREU DE LA 

TRANSMISSIÓ 

GHPT- 78 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, Bxs-A                                                                   
17800 

OLOT 8611614DG5781S0016WA 
34841 

76,08 35.000,00 € 

GHPT- 79 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, Bxs-B                                                                   
17800 

OLOT 8611614DG5781S0017ES 
34842 

55,10 26.000,00 € 

GHPT- 80 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, Bxs-C                                                                   
17800 

OLOT 8611614DG5781S0018RD 
34843 

83,99 38.000,00 € 

GHPT- 81 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, 1r-A                                                                    
17800 

OLOT 8611614DG5781S0019TF 
34844 

87,35 39.000,00 € 

GHPT- 82 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, 1r-b                                                                    
17800 

OLOT 8611614DG5781S0020ES 
34845 

64,50 28.000,00 € 

GHPT- 83 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, 1r-C                                                                    
17800 

OLOT 8611614DG5781S0021RD 
34846 

87,35 39.000,00 € 

GHPT- 84 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, 2n-A                                                                    
17800 

OLOT 8611614DG5781S0022TF 
34847 

87,35 40.000,00 € 

GHPT- 85 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, 2n-B                                                                    
17800 

OLOT 8611614DG5781S0023YG 
34848 

64,50 29.000,00 € 

GHPT- 86 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, 2n-C                                                                    
17800 

OLOT 8611614DG5781S0024UH 
34849 

87,35 40.000,00 € 

GHPT- 87 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, 3r-A                                                                    
17800 

OLOT 8611614DG5781S0025IJ 
34850 

97,67 45.000,00 € 

GHPT- 88 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, 3r-B                                                                    
17800 

OLOT 8611614DG5781S0026OK 
34851 

64,50 30.000,00 € 

GHPT- 89 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, 3r-C                                                                    
17800 

OLOT 8611614DG5781S0027PL 
34852 

97,67 45.000,00 € 

GHPT- 90 -16 C/ Abat Racimir, 46 Esc. B, 3r-D                                                                    
17800 

OLOT 8611614DG5781S0028AB 
34853 

55,10 26.000,00 € 

    
 

  
 

 460.000,00 € 

    
 

  
 

  

    
 

  
 

  

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, -1 41 

Garatge 
17801 

OLOT 8611614DG5781S0001DX 
34920 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, -1 42 

Garatge 
17802 

OLOT 8611614DG5781S0001DX 
34921 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, -1 43 

Garatge 
17803 

OLOT 8611614DG5781S0001DX 
34922 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, -1 44 

Garatge 
17804 

OLOT 8611614DG5781S0001DX 
34923 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, -1 45 

Garatge + Traster 
17805 

OLOT 8611614DG5781S0001DX 
34924 

  4.000,00 € 
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C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, -1 46 

Garatge + Traster 
17806 

OLOT 8611614DG5781S0001DX 
34925 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, -1 47 

Garatge + Traster 
17807 

OLOT 8611614DG5781S0001DX 
34926 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, -1 48 

Garatge + Traster 
17808 

OLOT 8611614DG5781S0001DX 
34927 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, Bx 49 

Garatge 
17809 

OLOT 8611614DG5781S0062PL 
34887 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, Bx 50 

Garatge 
17810 

OLOT 8611614DG5781S0063AB 
34888 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, Bx 51 

Garatge 
17811 

OLOT 8611614DG5781S006SZ 
34889 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, Bx 52 

Garatge 
17812 

OLOT 8611614DG5781S0065DX 
34890 

  4.000,00 € 

      

C/ Abat Racimir, 46, Esc. D, Bx 53 

Garatge 
17813 

OLOT 8611614DG5781S0066FM 
34891 

  4.000,00 € 

       
 

 52.000,00 € 

         512.000,00 € 

 

Segon.- Adquirir, una vegada exercit el dret referit en l’apartat anterior, l’edifici situat al 
carrer Abat Racimir, 46, Esc.B, d’Olot, comprès de 13 habitatges amb els 13 respectius 
aparcaments, relacionats en el paràgraf anterior. 
 
Tercer.- Formalitzar operació de préstec amb BBVA segons oferta realitzada en data de 15 
d’abril de 2016 amb les següents condicions: 

• Import: 550.000,00 € 
• Termini amortització: 12 anys (sense carència) 
• Tipus d’Interès fix: 0,98% 
• Liquidació d’Interessos: trimestral 
• Amortització de capital: constant trimestral 
• Comissions: 0,00% 
• Intervenció de l’operació: fedatari públic municipal 
• Garantia: domiciliació de la participació en impostos de l’Estat 

 
Quart.- Comunicar l’operació de préstec a la Direcció General de Política Financera de la 
Generalitat de Catalunya, segons disposa la normativa vigent. 
 
Cinquè.- Facultar l’Alcalde per signar tota la documentació necessària. 
 
Sisè.- Que es traslladi aquest acord a: 

• Oficina Local d’Habitatge d’Olot 
• Interventor 
• Generalitat de Catalunya.- Agència de l’Habitatge de Catalunya.- Director de 

Promoció i d’Habitatge.- Sr. Albert Toledo Pascual (C/ Diputació, 92, 4a planta - 08015 

Barcelona) 
• BBVA 

 
Presenta la proposta el Sr. Berga. Aquest és un tema que ens fa il·lusió que finalment arribi 
al Ple, n’hem parlat diverses vegades, vostès saben que un dels instruments que tenen les 
administracions actualment per adquirir habitatge i destinar-lo a finalitats socials, habitatge 
social és el que se’n diu el dret de tempteig i retracte. Aquest és un dret que podem exercir 
les administracions quan uns habitatges que han anat a parar a mans de grans tenidors, 
entitats bancàries i per desprès per execució hipotecària i que després els volen tornar a 
posar a les vendes i troben alguna promoció privada que està disposat a adquirir aquests 
habitatges prèviament a que es doni aquesta operació ens l’han de comunicar, l’han de 
comunicar a la Generalitat i la Generalitat té el dret durant dos mesos d’exercir aquest dret 
de tempteig i retracte. Va sortir una promoció que reunia aquestes condicions al barri de 
Sant Miquel, en el carrer Abat Racimir i el que ens va semblar i d’acord amb la Generalitat 
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és que valia la pena fer aquest esforç econòmic l’ajuntament i també la Generalitat, perquè 
he de dir que d’aquests 28 pisos que avui proposem adquirir, 15 els pagarà la Generalitat, 
13 finalment el acabarà pagant l’Ajuntament, se que en algun moment els havia dit 14 i 14 
però és que ha resultat que ha estat la pròpia Generalitat que ha dit home, en un bloc  n’hi 
ha 15 i en l’altre n’hi ha 13, quedarà una mica estrany o serà millor que la titularitat, la 
propietat d’aquests dos blocs sigui una de la Generalitat i una de l’ajuntament i ells s’han 
ofert a comprar-ne 15 i que nosaltres només n’haguéssim de pagar només 13 la qual cosa 
fa l’operació en el darrer moment una mica més econòmica i per tant això és el que farem 
avui. 
He de dir que aquests 28 habitatges, és a dir que el dia que l’ajuntament vagi al notari a 
adquirir aquests habitatges hi anirem juntament amb la Generalitat, és a dir l’operació es 
farà el mateix dia, ells estan fent un tràmit semblant a la pròpia Generalitat que el que 
estem fent nosaltres avui en aquí, i els pisos que adquireix la Generalitat és a dir els seus 
15, ens els cedeixen a l’ajuntament perquè els gestionem nosaltres per tant la ciutat 
disposarà a partir de poc, quan haguem tancat aquest acord amb el notari, de 28 
habitatges que podrem destinar a polítiques socials. 
Estem parlant com he dit de dos blocs de pisos amb els seus corresponents garatges que 
estan al barri de Sant Miquel, en el carrer l’Abat Racimir, són dels quatre blocs que hi ha, 
per si volen anar a veure-ho personalment i volen saber exactament quins són, els dos 
blocs que donen més cap al costat de la muntanya de la Garrinada no els que donen més 
cap al costat de l’Avinguda de Girona, són aquests dos i el que els hi puc donar ara és una 
mica les dades de l’operació econòmica perquè no només aprovem l’adquisició sinó que 
aprovem també el seu finançament. Estem parlant de  que aquests 28 pisos hem previst 
uns imprevistos i una vegada hem entrat a mirar-los hem vist que hi havia petites coses 
sobretot amb electrodomèstics que han quedat malmesos per tots aquests mesos de no 
haver estat en funcionament, petits vicis, petites coses que per als 28 pisos hem calculat 
que pot arribar a suposar una despesa, la totalitat dels 28, 21.000 euros, en concret 21.060 
euros no es una quantitat important. Després hem comptat tot el que és el cost dels 
comptadors comunitaris, del que és l’aigua, del telèfon, de la llum de l’escala, de 
l’ascensor, això puja 1.362 euros més i la valoració econòmica de l’operació que correspon 
a l’ajuntament és a dir la dels 13 pisos és de 523.211 euros, això es la quantitat que es 
purament l’adquisició que venen de repartits en 13 habitatges quantificat en 460.000 euros, 
14 aparcament que es vincularan a cadascun dels habitatges quantificats en 52.000 euros, 
estem parlant de 4.000 euros per garatge i el 50% d’aquests 22.000 euros d’imprevistos 
que els deia que pagarem a mitges entre la Generalitat i l’ajuntament lo qual fa que tot 
plegat arribem en aquests 523.000 euros. 
Això lo que hem arribat és a un acord pel seu finançament amb una entitat bancària, amb 
el BBVA, amb un import que finalment queda fixat ja que la quantitat s’ha reduït en 550.000 
euros que queda per sobre d’aquests 523 que els hi dèiem, amb un termini d’amortització 
de 12 anys sense carència, amb un tipus d’interès fix, és a dir no variable del 0,98 per cent, 
lo qual es una bona operació financera pensem, sense comissions i per tant el que 
aportem avui a aprovació en el ple és l’adquisició i aquest sistema de finançament que els 
hi proposem, he de dir que aquest sistema de finançament quedarà gairebé compensat 
amb els lloguers, tot i ser lloguer social molt per sota del seu preu del mercat, doncs amb 
els ingressos que rebrem a partir d’aquests lloguers serà possible finançar aquesta 
operació i també dir-los que el pas següent serà aprovar unes bases que ens han de 
permetre que tothom pugui concórrer, entrar en aquests habitatges i en aquí sí que tindrem 
el temps suficient per debatre amb la resta de grups a veure sí el que volem es promoure 
que vagin parelles joves o si volem que, bé és un tema que haurem de discutir perquè ja 
no només pensant amb l’habitatge social han de saber que tenim aquest però que en tenim 
a tota la ciutat i crec que en el cas de Sant Miquel, concretament i perquè estem parlant de 
Sant Miquel doncs també haurem de veure quin tipus de bases fem i a veure de quina 
manera aquesta operació també pot contribuir amb aquest Pla Integral de Millora del Barri 
de Sant Miquel en que estem treballant i tots hi estem compromesos. 
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Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Donar l’enhorabona a l’equip de 
govern per una iniciativa com aquesta, també és veritat que inclòs la mida dels pisos que 
van dels 55 als 108 metres permet atendre situacions familiars en quan al nombre de 
persones molt diverses per tant en aquest sentit també em sembla molt bé, bones les 
condicions econòmiques, el que passa en aquest àmbit dir que La Caixa que va ser 
convidada a que presentés també una proposta de finançament ho va rebutjar per 
qüestions de criteris de rendibilitat i no pas de risc, que La Caixa gestiona entre altres 
coses la recaptació municipal amb els beneficis corresponents i que estem parlant d’uns 
pisos de lloguer social, ara fent una mica de broma si fos el Pedrerol diria que: “La Caixa 
has quedado retratada”. 
Jo em sembla que quan li fem concessions a entitats siguin empreses o bancàries com 
aquesta, jo penso que aspectes com aquests s’han de tenir en compte, i dir també que 
m’agradaria que aquesta mesura que els hi hem donat l’enhorabona també pogués tenir 
continuïtat al llarg del temps, és a dir pensem que s’hi s’amplia el nombre de propietats, de 
cases, de pisos per part de l’ajuntament és la única manera de poder fer veritable política 
d’habitatge al llarg del temps i seguir una mica el model d’altres ciutats europees, aquí 
estem més en el tema de la compra de l’habitatge i en canvi el tema de que els ajuntament 
tinguin una base d’habitatge suficient pot permetre que aquesta política, tan ara que és una 
situació de crisi tant per atendre necessitats socials com per altres situacions econòmiques 
que poden ser més bones i que podem fer política intervenint amb el tema de preus que la 
iniciativa privada sabem que en aquestes situacions tendeixen com ha passat a uns 
lloguers molt elevats, i aquí hi tindríem una eina, un recurs, que l’ajuntament podria utilitzar 
també en aquests moments. 
I en quan a les bases li agraeixo que faci la proposta de que puguem participar alhora 
d’establir aquests criteris, era una cosa que pensava sol·licitar, però també demanaria si es 
que és possible, encara no tinguin ni molt menys la decisió sobre aquest aspecte però sí 
que l’Associació de Veïns de Sant Miquel d’alguna manera se li doni audiència abans de 
l’aprovació perquè jo penso que hi ha alguna certa mala maror segurament injustificada 
però no estaria pas malament de parlar amb ells, explica’ls-hi, deixar que s’expliquin i facin 
propostes, em sembla que segurament podria ajudar a que fluid de malentesos 
segurament no diguéssim, en fi hi hagi l’Associació o altra gent que prengui, o opini coses 
que segurament no compartirem. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Segons la Llei 24/2015 el Dret 
de Tempteig i Retracta, avui poden permetre’s fer aquesta compra, juntament amb la 
Generalitat.  La meitat de la qual ve finançada per la Generalitat amb els diners també 
obtingut per l’impost en recaptar a partir de l’1 de març l’impost sobre els habitatges buits.  
Aquesta llei permet, d’una vegada per totes i sense més excuses, tenir les vies legals per a 
multar bancs i grans tenidors.  
Tenim problemes greus d’habitatges per culpa de la bombolla immobiliària, i ens 
preguntem com hi hem arribat fins aquí? Per culpa dels bancs. Quin càstig els hi posem als 
bancs per tirar a fora la gent de casa, haver-nos portat a aquesta crisi estructural i haver-
los rescatat amb diners públics? Els hi comprem pisos. Això, ben resumit és el capitalisme.  
 Per tant des del nostre entendre, retornar 600.000 euros als bancs, diners de totes 
nosaltres, per comprar pisos de bancs que són part dels grans responsables de la situació 
social ens aboca a afirmar que aquest sistema és una  ABSURDITAT. 
La política d’habitatge del govern municipal, com es demostra amb aquesta compra, des 
del nostre entendre, és nefasta. Es gasten 600.000€ quan senzillament aplicant la llei i 
agafant l’exemple de ciutats com Girona, Barcelona] en comtes de endeutar-se per 
comprar 28 pisos, podríem ingressar milers d’euros multant als bancs que tenen els pisos 
buits, tancats i en desús. A més a més, vostès s’hi van comprometre, van aprovar, 
justament farà dos anys una moció que així ho afirmava.  
També van anunciant les dades de l’Oficina d’Habitatge com a positives, quan es demostra 
dia rere dia que és una oficina desbordada, amb casos i casos pendents i sense poder-los 
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donar resposta. Una bona política seria ampliar aquesta oficina, dotar-la de recursos i de 
personal i que realment puguin absorbir la demanda que existeix. 
I una altra cosa que també van dir i que evidentment no fan, que és obligar a cedir 
temporalment 270 habitatges de grans tenidors, catalogats per la pròpia Generalitat, durant 
3 anys amb lloguers socials, és a dir, que les famílies paguin en funció dels ingressos, tal hi 
com diu la llei. 
Paraules, paraules i més paraules. Això no és fer polítiques d’habitatge, això es diu posar 
pedaços. 
Avui, i diem malauradament, perquè si vostès complíssim amb els seus compromisos, això 
no passaria, gràcies a la PAH de la Garrotxa s’ha aturat un desnonament. Ens diran que ho 
tenien controlat, però, perquè no ens diuen la veritat? El que se li va oferir a aquesta 
família que ingressa 460€ al més i n’ha de pagar 325 de lloguer és, vostès paguin que 
d’aquí a 6 mesos cobraran l’ajuda al lloguer i mentre passi el temps anem buscant un pis 
per a reallotjar-los. Perdonin, però ens sembla del tot injustificable aquesta proposta. Que 7 
persones hagin de viure amb 100€ al més és, com a mínim Kafkià, per no dir altres 
adjectius. 
I per cert, no ho tenien controlat, perquè el desnonament tirava endavant, avui la PAH ha 
anat als jutjats i així els ho han comunicat, el propietari, davant de l’oferta feta per 
l’Ajuntament, ha decidit tirar pel dret i seguir amb el desnonament, no volia esperar ni un, ni 
dos, ni sis mesos, i si la PAH no hagués estat, com sempre atenta als casos que treballen i  
no hagués vingut avui al matí a omplir l’Oficina d’Habitatge de justícia, vostès no haguessin 
parat res de res, perquè no estaven alertats de la situació que havia canviat des d’ahir. El 
que han signat avui és que l’Ajuntament es compromet a pagar el lloguer i a buscar un pis 
per reallotjar la família, i és clar, ara els hauríem de dir, gràcies però no ho farem, no ho 
farem perquè sabem que poden anar més enllà i que avui han solucionat d’urgència una 
mala planificació de les polítiques d’habitatge a la ciutat.  
Avui la PAH ha aconseguit una petita victòria, perquè la Setu i en Sanko tindran sostre, 
però la lluita de la PAH, és que el dret a l’habitatge no sigui un tripijoc ni una qüestió de 
colors polítics, senzillament un dret.  
Potser ens diran que mai estem contents...que sempre ens queixem i que mai es va bé res 
del que fan. I fan bé perquè tenen raó. Avui s’aprova l’adquisició de 28 pisos, 14 pagats per 
l’Ajuntament i 14 per la generalitat. Saben que hi votarem a favor, perquè com és evident, 
els pisos han de servir per a encabir-hi persones que necessitin lloguers socials, i també hi 
serem a l’hora de redactar les bases de concessió d’aquests pisos, però això no treu que 
els puguem traslladar la nostra visió i opinió sobre les polítiques d’habitatge que fa aquest 
equip de govern. 
I recordin, si ens toquen a una ens toquen a totes, com s’entén, gent sense casa, cases 
sense gent. 
 
Intervé la Sra. Casanovas en nom del grup municipal ERC. Ens alegrem que s’hagin 
adquirits aquests 28 habitatges per destinar-los a lloguer social se’ns dubte. És una oferta 
realment avantatjosa i el grup d’Esquerra aprovarà la seva adquisició, esperem que sigui 
un pas més i que continuï treballant-se en aquesta línia i arribi a solucionar la manca 
d’accés d’habitatge digne per part d’alguns ciutadans. 
Dir que hauríem preferit que aquests habitatges haguessin estat repartits en altres barris 
de la ciutat, sabem que ha estat una ocasió única i per això l’han aprofitat però les 
ocasions úniques es busquen, es treballen i de vegades es provoquen i esperem i 
desitgem que pròximament trobin altres ocasions repartides en altres indrets i sobretot de 
manera disseminada.  
A Olot no ens podem permetre que hi hagi ningú sense habitatge digne quan hi ha tants i 
tants pisos buits i de propietat bancària i després en l’anunci que ha fet de les bases també 
estem molt contents de poder-hi participar i també voldríem demanar que no solament hi 
participem nosaltres i no solament se’ls hi fes saber a l’associació de veïns, sinó que ells 
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també participessin en la subscripció i en la realització de les bases, no solament fer-los-hi 
saber després, sinó que ells hi participessin ja des del primer moment. 
 
Intervé el Sr. Berga. Moltíssimes gràcies a tots els grups per aprovar, jo entenc que no pot 
ser d’altre manera que tothom aprovi aquesta proposta. I totes aquestes referències que 
han fet a l’associació de veïns ho tenim clar des d’un principi, és a dir en aquest moment 
hem començat tot aquest projecte de posar en funcionament el Pla Integral de Millora del 
Barri de Sant Miquel, aquesta és una acció més que es pot considerar en aquí dintre i ara 
quan ens tocarà redactar les bases serà el moment també d’incloure les seves opinions, 
tenir-los en compte i esperem que puguem fer, donar un molt bon ús en aquests 28 
habitatges que d’aquí a pocs dies tindrem en funcionament 
 
Intervé el Sr. Garcia. Només un comentari a la companya Mireia, si no vaig errat jo Mireia 
el tempteig i retracte es fa quan hi ha un comprador i llavors aquesta opció l’ajuntament la 
té és a dir que el fet que l’ajuntament no hagués comprat aquests pisos s’haguessin venut 
igualment a un, precisament el dret que tenim a exercir és aquest, és a dir, jo aquí no veig 
una operació d’afavorir necessariament els bancs, jo m’ho agafo més en el sentit de dir 
adquirim uns pisos amb un preu molt favorable, el moment és el que és i sí que entenc i 
em mantinc en què això sí es manté en el temps i amb altres instruments pot fer que 
l’ajuntament pugui fer més política d’habitatge que no sinó té aquest recurs, era només 
aquesta observació. 
 
Intervé la Sra. Tresserras. De fet ens feia gràcia l’absurditat del sistema perquè al final és 
un gran tenidor que resulta que ha estat muntat per la Generalitat, que resulta que paga la 
meitat i que tot torna i que al final ens endeutem i el deute per tant acaba revertint a l’entitat 
bancària. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat, amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC) 
 

8.1. - APROVAR DEFINITIVAMENT ELS ESTATUTS DEL CONSELL DELS INFANTS 
 
Núm. de referència : X2016001313     
Núm. expedient: ED062016000001 
 
El ple del l’Ajuntament d’Olot va acordar, en la sessió del 28 de gener de 2016, l’aprovació 
inicial de la creació del Consell dels Infants i els seus estatuts. 
 
L’expedient s’ha sotmès a informació pública pel termini de 30 dies, mitjançant la inserció 
d’anuncis al BOP número 37 de data 24 de febrer, al DOGC número 7061, de 18 de febrer 
i al Diari de Girona de data 16 de febrer de 2016. 
 
Durant el període d’informació pública no s’han presentat al·legacions però la Junta de 
Govern local de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, en la sessió de 12 d’abril 
de 2016 ha proposat introduir algunes modificacions en el redactat dels articles  4, 5, 6, 8, 
9 o 12. Aquestes modificacions que es proposen no tenen caràcter substancial i per tant no 
requereixen d’un nou període d’informació pública. 
D’acord amb allò establert als articles 49 i 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de 
les bases de règim local, en concordança amb els 55 i 56 del RDL 781/1986, de 18 d'abril, 
pel qual s’aprova el text refós de les disposicions vigents en matèria de règim local; el 178 
del DL 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s’aprova el text refós de la Llei municipal i de règim 
local de Catalunya  i els articles 60 i següents del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual 
s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis. 
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Vist   l'expedient   administratiu    i    antecedents corresponents,     el President de la 
Comissió Informativa   proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Incorporar d’ofici les modificacions en el redactat dels estatuts del Consell dels 
Infant d’Olot que es detallen a continuació: 

 
- Article 4, punt tres queda redactat de la següent manera: 
 

“Presentar el treball desenvolupat durant tot el curs i les propostes acordades a tots 
els membres del consistori per tal que els diferents grups representats hi donin una 
resposta” 
 

- Article 5: punt primer, referent a la composició del Consell dels Infants queda  
redactat de la següent manera: 

 
“Dos representants, de cada aula participant, escollit per l'alumnat, de les diverses 
escoles que participin en el projecte cada curs proposem que estigui format per dos 
representants i no per un representant i un suplent.” 
 

- Article 6: en la primera línia substituir la paraula Ple per la de Plenari. El redactat 
complert quedaria així:  

 
“El Consell dels Infants s’articularà a través del Plenari.” 
 

- Article 8: canviar l’expressió del seu grup classe, per la de tots els infants 
participants. El redactat complert queda de la següent manera: 

 
“Els representants seran els receptors de les demandes i propostes de tots els 
infants participants, les quals seran exposades en el plenari del consell. Un cop 
celebrat aquest plenari seran els que donaran trasllat al seu grup - classe de les 
conclusions acordades.” 

 
- Article 9: canviar l’expressió 5è i 6è, per la de del grup. El redactat complert queda 

de la següent manera:  
 

“A cada escola que participi en el Consell dels Infants hi haurà un responsable 
(preferentment el tutor/a del grup) que farà d’enllaç entre els infants participants i 
els representants i el tècnic/a del projecte de l’Institut Municipal d’Educació d’Olot.” 

 
- Article 12: canviar l’expressió el treball anual, per la de les propostes. El redactat 

complert queda de la següent manera:  
 

“Un cop a l'any, es celebrarà el Ple del Consell dels Infants a l’Ajuntament d’Olot 
amb la totalitat del Consistori i els membres del Consell d'Infants, en què es 
presentarà les propostes del Consell dels Infants.” 
 

Segon.- Aprovar definitivament la creació del Consell dels Infants d’Olot i els seus estatuts. 
 
Tercer.- Publicar el seu text íntegre en el Butlletí Oficial de la Província i un extracte del 
mateix al Diari Oficial de la Generalitat per tal que entri en vigor d’acord amb allò previst a 
l’article 70.2 de la Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les bases de règim local. 

 
Presenta la proposta el Sr. Mir. Vàrem fer l’aprovació provisional al Ple anterior, 
simplement al llarg d’aquest mes d’exposició pública s’han introduït algunes modificacions 
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que no modifiquen el sentit de la proposta, simplement eren modificacions de 
puntualització. Es va presentar en la Junta de l’IMEJO que vàrem fer la setmana passada, 
s’ha incorporat alguna apreciació que es va fer en aquella Junta i per tant avui la portem a 
aprovació definitiva. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat, amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC) 
 
9.1. - SOL·LICITAR L'EXCEPCIÓ DE COBERTURA DE LA PLAÇA DE TRESORER DE 

L'AJUNTAMENT D'OLOT PER HABILITATS NACIONALS 
 
Núm. de referència: X2016008693     
Núm. expedient: RH122016000005 
 
Vista la disposició addicional tercera del Real Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre 
provisió de llocs de treball reservats a funcionaris de l’Administració Local amb habilitació 
de caràcter nacional, que disposa: 
 
Excepcionalment, a petició fonamentada de les corporacions locals de municipis amb 
població inferiors a 50.000 habitants o pressupost inferior a 18 milions d’euros, que tingui la 
secretaria classificada de classe primera, l’òrgan competent de la respectiva comunitat 
autònoma podrà autoritzar el desenvolupament del lloc de treball de tresoreria per 
funcionari de la Corporació degudament qualificat. 
 
Vist també la disposició addicional quarta del decret 195/2008 de 7 d’octubre, pel que es 
regulen determinats aspectes del règim jurídic del personal funcionari amb habilitació de 
caràcter estatal de les entitats locals de Catalunya, que regula de la mateixa manera 
l’excepció a la cobertura de la placa de tresoreria de determinades corporacions. 
 
En tant que s’han de donar una doble tipologia de requisits, uns que afecten a la 
Corporació i uns altres que afecten a la persona que ha d’exercir el càrrec de tresorer. 
 
Pel que la a l’Ajuntament ha de complir un dels dos requisits següents: 
 

- Tenir menys de 50.000 habitants o tenir un pressupost de menys de 18 milions 
d’euros 

- Tenir la plaça de secretaria classificada de primera 
 
Pel que fa a la persona que pugui exercir la plaça de tresoreria, ha de complir amb els 
següents requisits: 
 

- Tenir autorització de la Direcció General d’Administració Local 
- Ser funcionari/a de la pròpia Corporació. 
- Estar degudament qualificat/da  

 
Atès que es compleixen els requisits exigits. 
Atès que la plaça de tresorer de l’Ajuntament d’Olot ve essent exercida per la Sra. Gemma 
Soy Juanola, funcionària d’aquest Ajuntament  i autoritzada expressament amb habilitació 
especial per la Direcció General d’Administració Local, del Departament de Governació i 
Administracions Públiques de la Generalitat de Catalunya en data 16 de novembre e 2009. 
 
Vist l’informe subscrit per la Cap de Recursos Humans de l’Ajuntament  en el que 
fonamenta la petició. 
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Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
Primer.- Sol·licitar l’excepció de cobertura de la plaça de Tresorer de l’Ajuntament d’Olot 
per habilitats nacionals, en tant que es donen les circumstàncies previstes legalment i es 
compta amb l’autorització de la Direcció General d’Administració Local per tal que aquest 
càrrec sigui exercit per la funcionària municipal Sra. Gemma Soy Juanola 
 
Segon.- Notificar aquest acord a la Direcció General d’Administració Local. 
 
Presenta la proposta la Sra. Fité. El Reial Decret 1732/1994, de 29 de juliol, sobre la 
provisió dels llocs de treball reservats als funcionaris de l’administració local preveu que les 
corporacions locals de municipis amb una població inferior a 50.000 habitants puguin 
ocupar el lloc de treball de Tresoreria amb un funcionari de la corporació degudament 
qualificat i degut a que la plaça de tresoreria d’aquest ajuntament ja està ocupada i 
l’exerceix la Sra. Gemma Soy Juanola, que es funcionària d’aquest Ajuntament i que esta 
autoritzada expressament amb habilitació de la Direcció General d’Administració local del 
Departament de Governació, sol·licitem l’exempció de cobertura d’aquest plaça de 
Tresoreria de l’ajuntament d’Olot per habilitats nacionals, ja que es compleixen les 
circumstàncies previstes legalment i per tant que aquest càrrec pugui continuar sent exercit 
per la funcionaria Sra. Gemma Soy Juanola, cosa que evitarà en un futur que aquesta 
plaça pugui ser ocupada per algun altre funcionari provinent d’algun altre ajuntament i així 
doncs evitar una duplicitat de càrrecs que ja estan ocupats convenientment en el nostre 
Ajuntament. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 
CUP, 1 OeC) 
 

10.1. - MODIFICACIÓ PRESSUPOST 2016 
 
Núm. de referència : X2016008491     
Núm. expedient: CPG32016000001 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Modificar el Pressupost Municipal vigent en funció dels següents orígens i aplicacions 
de fons: 
 
ORIGENS DE FONS     
     
SUPERÀVIT AJUNT. 2015 516.010,89   
     
SUPERÀVIT "IMPO" 2015 24.180,91   
     
SUPERÀVIT "IMEJO" 2015 37.646,91   
     
SUPERÀVIT "IMELLO" 2015 17.765,18 595.603,89 
     
2016.140.1510.60909 R15 COMPRA LOCAL C/ 
BELLAIRE 15.000,00 15.000,00 
2016.500.323.63203 REP. TEUL. "ESC. MALAG." 150.000,00 150.000,00 
     
2016.160.925.227997 PROGR. ACT. CÍVIQUES 6.801,34 6.801,34 
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2016.130.920.226020 ANUNCIS, PUBL. I 
SUBSCRIPC. 37.250,00 37.250,00 
INTERESSOS FINANCERS (CAP. 3 DESP.) 12.000,00 12.000,00 
2016.400.334.480023 CONV. "AGRUP. 
PESSEBRISTES" 2.000,00 2.000,00 
2016.400.334.480035 CONV. "FUNDACIÓ BUNKA" 10.000,00 10.000,00 
2016.200.430.480025 CONV. "ADRINOC" 16.000,97 16.000,97 
     
PENDENTS D'APLICACIÓ (PERSONAL) 36.603,17 36.603,17 
PENDENTS D'APLICACIÓ (INVERSIONS) 15.057,93 15.057,93 
     
     
MAJOR ING. RETORN GRUPS MUNIC. 2015 19.274,48 19.274,48 
     
   915.591,78 
      
 
 
 
APLICACIONS DE FONS     
     
INVERSIONS    
INSTAL. ESPORT. CAMPS DE FUTBOL (ifs) 273.410,89   
TEULADA "ESCOLA MALAGRIDA" (ifs) 150.000,00   
PROJECTE "FEDER" (ifs) 40.000,00   
ACT. EDIF.MUNICIPALS (ifs) 37.600,00   
SOTERRAMENT LÍNIES LLUM ST. FRANCESC (ifs) 15.000,00   
OFICINA DE TURISME (ifs). SUPERÀVIT "IMPO" 24.180,91   
ADEQ. ESC. DE MÚSICA (ifs). SUPERÀVIT "IMEJO" 36.060,09   
INV. INFORMÀTIQUES (ifs). SUPERÀVIT "IMEJO" 1.586,82   
Z.  DUTXES PAVELLONS 1, 2 I 3 (ifs). SUPER. 
"IMELLO" 17.765,18 595.603,89 
     
SOTERRAMENT LÍNIES LLUM ST. FRANCESC 15.057,93 15.057,93 
ACT. EDIF. EDUCACIÓ  30.000,00   
ACT. EDIF. CULTURA  18.000,00   
ACT. EDIF. ESPORTS  15.000,00   
ACT. EDIF. MUNICIPALS (CORPOR.)  29.500,00   
ADQ. PATRIMONI 12.500,00   
CONVENI "ATENEUS" (INVERSIONS). CAP. 7 45.000,00 150.000,00 
     
CONVENI "ATENEUS" (INVERSIONS). CAP. 7 15.000,00 15.000,00 
     
ORDINARI    
LLOGUERS 14.000,00 14.000,00 
MAT. TÈCNIC BRIGADA 26.868,81 26.868,81 
CONVENI "OLOT TV" 37.250,00 37.250,00 
TRANSF. "IMELLO" 9.734,36 9.734,36 
APORT ESPEC. "CCG"  4.801,34 4.801,34 
CONV. ESPORTIUS 2.000,00 2.000,00 
APORT "CCG" (ACCIÓ SOCIAL) 19.274,48 19.274,48 
16.1310.430.465002 AP. "CCG" ("ADRINOC") 16.000,97 16.000,97 
CONV. "ROBOLOT" 10.000,00 10.000,00 
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    915.591,78 
 
2n.) Exposar al públic la modificació proposada pel termini que fixa la normativa vigent, 
cas que en aquest termini no hi hagi cap tipus de reclamació i/o suggeriment s’entendrà 
definitivament aprovada. 
 
Presenta la proposta la Sra. Torras. La Modificació de Crèdit que presento és per un import 
total de 915.591,78 euros. 
En aquest import hi tenim l’aplicació del Superàvit de l’Ajuntament  per un import de 
516.010,89 i el Superàvit dels Organismes, 79.593,- euros. 
El Superàvit de l’Ajuntament el destinem: 150.000 euros a la Teulada de l’Escola 
Malagrida,  273.410,89 a Camps de Futbol, 40.000 euros a Projecte Feder, 37.600 
actuacions edificis municipals i 15.000 euros a soterrament línies  de llum de Sant 
Francesc. Pel que fa al Superàvit dels Organismes: 24.180,91 de l’I 
MPO a la oficina de Turisme, 37.646,91 de l’IMEJO  a la Escola de Música i 17.765,18 del 
IMELLO a arreglar les dutxes dels pavellons.  
Tenim també uns  canvis de partida  per un import total de 68.250 euros (partides ja 
dotades  que canvien de capítol: 15.000 euros convenis Ateneus,16.000 euros ADRINOC  i 
37.250 euros Olot T.V. 
També destinem els 19.274,48 euros corresponent a les devolucions dels Grups 
Municipals al Consorci de Benestar Social. 
 
Intervé el Sr. Garcia en representació del grup municipal OeC. Si és pogués fraccionar hi 
votaria a favor perquè estic d’acord amb la immensa majoria a què es dediquen aquestes 
inversions però n’hi ha una, com és la dels camps de futbol, de 273.000 que com és sabut 
no comparteixo, i com que no és possible trossejar la proposta, votaré en contra. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. La primera modificació 
de crèdit d’aquest any i valorada en 915.591,78€. Una modificació que nosaltres entenem 
que s’ha de dividir en dues parts: una de 595.603,89€ provinents de romanent de 
l’Ajuntament i OOAA, i l’altra de 319.987,89€ que es treuen de “excés de finançament “en 
partides  del pressupost 2016”. 
Si bé entenem que algunes de les actuacions que si presenten podem ser necessàries per 
millorar determinats serveis o equipaments municipals de la nostra ciutat, a part de dos o 
tres casos concrets la resta pensem que NO SÓN URGENTS i recordem que les 
modificacions de crèdit es fan quan hi ha una necessitat urgent. 
Coses com formalitzar un conveni amb Olot TV, canvi de partida d’ADRINOC, més diners 
per convenis esportius o el CCG, no són urgents.  
Això no vol dir que no estiguem d’acord en alguna de les despeses que s’hi proposen, però 
nosaltres continuem pensant que sempre és millor ajustar el pressupost que no pas anar 
fent modificacions. 
Per altre banda tenim les inversions que es fan amb els diners del romanent, i igual que 
abans, la majoria continuen sense recollir les necessitats URGENTS dels olotins i es 
continuen destinant recursos a projectes en infraestructures.  (ex; Sant Francesc i camps 
de futbol). 
Per tant, desprès de que votéssim en contra dels pressupostos del 2016 perquè no 
responien a les necessitats reals dels ciutadans/es d’Olot, no podem votar a favor de la 
primera modificació de crèdit del 2016. 
 
Intervé el Sr. Juncà en representació del grup municipal ERC. Nosaltres ens hagués 
agradat tenir una mica més d’informació o fins i tot potser conversar amb l’equip de govern 
sobre com destinar aquest romanent o aquesta modificació de crèdit, perquè de fet és una 
quantia important, estem parlant de gairebé un milió d’euros per tant com que no tenim 
aquesta informació, hi ha alguns dels aspectes que aquí si inclouen que no acabem 
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d’entendre potser per falta d’informació, però igualment si que hi havia una cosa que 
havíem dit fa dos plens, que era que ens agradaria que quan es fes una modificació de 
crèdit es penses en intentar invertir al Barri de Sant Miquel, malauradament aquí no es 
recull cap partida pel barri de Sant Miquel i ajuntant els dos arguments aquests hem decidit 
votar en contra de la modificació de crèdit. 
 
No hi ha més intervencions i se sotmet a votació. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 12 vots a favor (9 CiU, 3 PSC), i 9 vots en 
contra (5 ERC, 3 CUP, 1 OeC) 
 

11.1. - APROVAR EL PLA DE SUBVENCIONS A ATENEUS I LA CONVOCATÒRIA I 
APROVACIÓ DE LES BASES PER A L’EXERCICI 2016 

 
Núm. de referència : X2016005142     
Núm. expedient: SG032016000002 
 
Vist que la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, estableix la 
necessitat que les administracions públiques elaborin plans estratègics de subvencions, 
que relacionin els objectius i efectes que pretenen aconseguir amb els costos previsibles i 
les seves fonts de finançament, per tal d’adequar les necessitats públiques que s’han de 
cobrir a través de subvencions, amb les previsions dels recursos disponibles, amb caràcter 
previ al seu naixement, de forma plurianual. 
 
Vist que així mateix, la Llei 38/2003, estableix que els principis que han de regir en la 
gestió de les subvencions són la publicitat, transparència, concurrència, objectivitat, igualtat 
i no-discriminació; l’eficàcia en el compliment dels objectius fixat per l'administració 
atorgant i l’eficiència en l'assignació i la utilització dels recursos públics. 
 
Atesa la voluntat de l’Ajuntament d’Olot que el Pla estratègic de subvencions esdevingui un 
instrument estratègic que estableixi les bases per a la renovació del procediment de 
concessió de subvencions, i per tant que sigui un instrument de planificació amb caràcter 
programàtic i no normatiu i que està en tràmit de redacció per tal de configurar un annex al 
pressupost de l’exercici 2017. 
 
Atès que és necessari durant l’exercici 2016 el desenvolupament d’un apartat del Pla 
estratègic, concretant el que fa referència a la millora dels locals dels Ateneus. 
 
Per tot això, el President de la Comissió Informativa, proposa al Ple, l’adopció dels 
següents acords: 
 
Primer.- Aprovar el Pla específic de subvencions de l’Ajuntament d’Olot per a l’any 2016 i 
pel que fa a la supressió de BAE als locals dels Ateneus d’Olot. 
 
Segon.- Aprovar la convocatòria de les subvencions en règim de concurrència competitiva 
per a millora dels locals socials dels Ateneus, i aprovar-ne les bases per les quals hauran 
de regir-se. 
 
Tercer.- Publicar anunci d’aprovació de les bases al Butlletí Oficial de la Província de 
Girona (BOPG) i  al Taulell d’edictes  d’aquest Ajuntament,  en el portal  de transparència, i 
exposar-ho al públic per un termini de vint dies, comptats des de l’endemà de la publicació 
d’aquest anunci al BOP, perquè s’hi puguin presentar reclamacions. 
Si no es presenten reclamacions, aquestes quedaran aprovades definitivament sense 
necessitat de cap més tràmit.  
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Quart.- Així mateix s’acorda obrir la convocatòria pública per la concessió de subvencions 
per millora dels locals dels Ateneus, amb el benentès que aquesta no tindrà eficàcia ni es 
publicarà fins que les bases hagin quedat definitivament aprovades i s’hagi comunicat a la 
Base Nacional de Subvencions. 
El període de presentació de sol·licituds serà de 20 dies hàbils, a comptar a partir de 
l’endemà de la publicació d’aquest anunci al BOP. En cas que el termini de presentació de 
sol·licituds finalitzi un dissabte, s’entendria prorrogat fins al dia hàbil següent. 
 
Les presents subvencions es concediran mitjançant acord de Junta de Govern Local, en el 
termini màxim de 3 mesos des de la data de sol·licitud, en cas contrari es considerarà 
desestimada la petició.  
 
Presenta la proposta el Sr. Berga. El que portem a aprovació és una línia de subvenció 
nova que apareixia en el Pla de Govern que varem aprovar, es quedarà inclosa en aquesta 
convocatòria dintre del Pla Estratègic de Subvencions, varem estar una bona colla de dies 
debatent a veure si el Pla Estratègic de Subvencions, que d’alguna manera ha de recollir 
totes les subvencions que es donen en aquest ajuntament aplicant tots aquells criteris que 
vam aprovar en el codi  de Bon Govern i de Transparència, però ens semblava precipitat el 
poc temps que disposàvem per parlar-ne amb tots els grups, aquest ens sembla que és un 
tema, una qüestió que val la pena que la debatem conjuntament i també perquè ens 
sembla que el moment apropiat per fer el Pla Estratègic de Subvencions serà fent-lo 
coincidir amb l’aprovació del pressupost i que tot allò que ens acabem comprometent dintre 
de les convocatòries que sortiran a l’any següent, que s’ajusti també al pressupost que 
com saben és a l’octubre per tant, ja els hi avanço que aquest Pla Estratègic de 
Subvencions ens agradaria que acompanyés al Ple dels pressupostos del mes d’octubre. 
El que fem avui i en línia amb tota una sèrie de convocatòries que ja estan obertes, 
aquests dies s’han acabat totes les convocatòries d’entitats esportives, culturals, de 
subvencions de cooperació, etc., és obrir aquesta convocatòria que té per objectiu atendre 
una demanda, una necessitat que tenen els ateneus històrics del centre de la ciutat, em 
referiré quins són, atendre una necessitat que tenen de suprimir barreres arquitectòniques, 
és a dir, de resoldre un problema d’accessibilitat, són ateneus que durant moltíssim anys 
han donat moltíssima activitat a la ciutat, que a més a més han acollit a moltes altres 
entitats però que en canvi tenen un problema de barreres, un problema d’escales, moltes 
persones tenen dificultats per anar a veure una obra de teatre als Catòlics o a l’Orfeó o per 
assistir a una conferència, i aquesta a la vegada sí estem parlant d’entitats que no tenen la  
capacitat econòmica per assumir una despesa d’aquest tipus i hi hem de contribuir 
d’alguna manera, des de l’Ajuntament en representació de la ciutat per tornar, jo gairebé no 
m’atreviria a dir un deute però gairebé que tenim amb aquests ateneus històrics. Estic 
parlant de l’Orfeó que té 112 anys, 112 anys de funcionament des de l’any 1904, dels 
Catòlics que porta 138 anys donant servei a la ciutat, des de l’any 1878, i per últim el 
Casino que és una de les entitats més antigues de Catalunya, va entrar en funcionament el 
1855, és a dir estem parlant de 161 anys de serveis. Són ateneus que estan, com l’Ateneu 
Barcelonès o com els Lluïsos de Gràcia, estem parlant d’entitats que hem de situar en 
aquests finals del s. XIX que és quan Catalunya per iniciativa popular i ciutadana es creen 
aquests tipus d’ateneus que recollien al principi aquests tres usos bàsics que se’ls hi 
donava que eren un bar-cafeteria-punt de reunió, una sala d’actes on poder fer-hi música, 
teatre, xerrades o el que fos i una biblioteca que inicialment formava part de tots els 
ateneus i que aquest ús sí que s’ha anat perdent gràcies a que tenim un sistema públic de 
biblioteques que amb els any i durant tot el s. XX ho ha anat substituint. Això no treu que 
aquests usos de bar-cafeteria, punt de reunió d’entitats i de sala d’actes on tots poden anar 
en un moment determinat continua sent del tot vigent, jo crec que tots nosaltres pensem 
que els ateneus són un patrimoni a conservar i que a més a més estem parlant d’entitats 
com bé saben quan ha començat el ple, el que han de fer és donar vida en el centre de la 
ciutat perquè tots ells estan, els més importants, en els que pretenem començar a actuar, 
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que són l’Orfeó i els Catòlics en el nucli antic. Dic això no també perquè en aquest moment 
s’ha obert el debat, la possibilitat que aquests locals per entitats, és a dir si hem de fer una 
inversió de proporcionar locals a les entitats, hem de tornar a posar centenars de milers 
d’euros en arreglar l’antic hospital en la banda que dona pel carrer mulleres ho hem de fer 
apostes en el nucli antic en primer lloc per respondre a aquestes necessitats que tenen 
entitats centenàries com aquestes.  
El que estem portant a aprovació són les bases perquè s’hi puguin presentar, és 
concurrència per tant tots els ateneus que tinguin cinquanta anys com a mínim d’antiguitat, 
he destacat aquests tres, crec, penso que no n’hi ha cap altre en aquest moment, però be, 
potser m’equivoco i en surt un que desconec, però crec que no, però bé en tot cas es una 
concurrència i el que es tracta sobretot és això, que en dos, tres, quatre anys aconseguim 
que aquests ateneus que continuen donant servei no tinguin barreres arquitectòniques, que 
tothom hi pugui accedir amb facilitat i això que ens hem proposat fent-hi una dotació que hi 
ha per aquest any, l’han vist en la modificació de crèdit que ha passat abans era de 60.000 
euros que hi hem posat aquest any 2016 però repetidament el 2017 i el 2018 fins que 
acabin aquestes fases de suprimir les barreres anirem posant en aquesta convocatòria. 
 
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Molt breu, votarem a favor perquè 
ens sembla una bona iniciativa, només una petita observació perquè si no he entès 
malament al Sr. Berga semblava que contraposava una mica la reivindicació d’una sèrie 
d’entitats i les obres de l’antic hospital amb aquesta que ara es planteja dels ateneus, jo em 
sembla que no cal contraposar-la si es que es això el que ha fet i que son complementaries 
les dues coses, les necessitats tant dels ateneus com dels centres cívics existeixen i en el 
moment que sigui a mi em sembla o la meva opinió és que se’ls hi ha de donar resposta. 
 
Intervé la Sra. Tresserras, portaveu del grup municipal CUP. Aquesta és una subvenció 
“exprés” és a dir a dit: concedida per a adaptar els ateneus històrics a la normativa vigent i 
per tant posar ascensors.  Normativa que haurien de complir els privats però que com que 
suposa una gran inversió els ajudem econòmicament, perfecte. Entenem que l’Ajuntament 
ha d’ajudar i per això hi és. Ara bé, a part dels tres ateneus històrics, Catòlics, Orfeó i 
Casino avui a Olot tenim una gran mancança d’un espai central, un ateneu central o Centre 
Cívic públic- i no privat- que pugui acollir les mil activitats i el dinamisme particular que 
donen més d’una colla d’entitats, no històriques, a la nostra ciutat. Per això no hem pensat 
cap subvenció exprés i tampoc l’equip de govern, després de més d’un any de marejar la 
perdiu en si aquest Centre Cívic es faria o no al equipament municipal de l’Antic Hospital 
Sant Jaume, encara no s’ha posicionat. 
Ja que es fa aquesta ajuda amb diners públics a aquests ateneus, s’hauria de tenir en 
compte, la demanda d’aquestes entitats fins que no es resolgui aquesta necessitat, i 
buscar una manera que aquests ateneus assumeixen la demanda d’aquestes entitats.  
 
Intervé el Sr. Quintana en nom del grup municipal ERC. Nosaltres volíem felicitar l’equip de 
govern per aquesta iniciativa, el Sr. Berga ho ha explicat i em sembla que tots estem 
d’acord de tot el bagatge històric que tenen els ateneus a la ciutat i sobretot que l’ateneu és 
la casa, els moviments associatius a Olot, o sigui OIot és una ciutat en aquest aspecte 
viva, potser per les comunicacions ens ho havíem de muntat nosaltres però jo penso que 
aquests ateneus es mereixen que tots aquests anys de fer activitats i d’aportar activitats a 
la ciutat, la ciutat tingui un gest cap a ells, ho veiem molt bé, a més a més aquests ateneus 
expliquen molt bé com ha canviat la ciutat en molts aspectes i penso que es interessant la 
seva conservació i sobretot a part d’això perquè nosaltres entenem aquests ateneus com 
uns equipaments de la ciutat, entenem que són equipaments que estan oberts a tothom on 
tothom si pot reunir o fer l’activitat que lligui amb l’espai, les capacitats són obertes, moltes 
vegades pot ser que fins i tot una mica més econòmiques que altres equipaments de la 
ciutat pel tema tècnic i altres coses, nosaltres ho entenem com un servei públic més el fet 
que hi hagi una associació a darrera doncs no canvia que sigui un servei públic, un servei 
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que fa activitat o acull activitat de la ciutat de tot tipus, de caires que són més de tipus 
cultural, nosaltres felicitem a l’ajuntament.  
Si que faríem un petit prec, no sé si està previst a les bases o si depèn més del que 
reclamin els ateneus, que sí es tingués en compte una miqueta també lo que és la part 
tècnica dels ateneus, més que res perquè moltes vegades l’Ajuntament dona subvencions 
a entitats que fan activitats en aquests ateneus i aquestes entitats han de llogar 
equipament tècnic per fer les activitats, llavors estem utilitzant diners públics per llogar uns 
equipaments que potser sí a la llarga es poguessin adquirir,  doncs l’ajuntament diguéssim 
en faria més bon ús d’aquest ajuts per donar a les entitats culturals de la ciutat i res, 
votarem a favor. 
 
Intervé de nou el Sr. Berga. Només un parell d’aclariments, en primer lloc per descomptat 
agrair-los que donin suport a aquesta iniciativa, nosaltres n’estàvem molt convençuts i veig 
que una unanimitat en el vot la veritat és que és gratificant perquè no deixa de ser una 
inversió important per la ciutat i els agraïm moltíssim que tots votin a favor d’aquesta 
proposta. Sí que he fet una certa contraposició amb això doncs precisament una mica 
enllaçant amb aquell debat que teníem al principi, és a dir, nosaltres la feina del teixit 
associatiu de la ciutat com vostès evidentment ens la creiem i ens la creiem molt, em 
sembla que les entitats cada vegada han d’estar menys preocupades per qüestions 
laborals, fiscals, de com pagar el local, de com sortim o complim aquesta normativa i han 
d’estar més dedicades a atendre els objectius per la qual la gent s’associa, i en aquí hi 
tenim una feina important a fer, els convido dimarts de la setmana que ve que hi haurà la 
presentació precisament d’aquest nou servei, del SISA que ja presentem el resultat del 
Panoramic que ens donarà una radiografia del nostre teixit associatiu, però a la vegada 
donem resposta a aquelles entitats que tenen problemes de locals; en la modificació de 
crèdits d’abans s’ha parlat, la regidora ha fet referència a aquesta nau que lloguem al 
carrer Terrassa doncs precisament dues entitats com el Amics del Tren d’Olot i l’Agrupació 
de Pessebristes que es quedaven sense local i que tenen una escola de pessebre, doncs 
l’atenem quan realment hi ha una necessitat però sí que ens creiem molt, i tornant en el 
tema del nucli antic, que una manera de dinamitzar el nucli antic és prioritzant precisament 
que el moviment associatiu es doni en aquí i ens sembla que una mesura com aquesta de 
donar suport en els ateneus ens sembla clau, que alhora de la veritat governar es al final 
elegir, escollir on destines els diners si en un lloc o en un altre i en aquest cas en usos 
associatius ens ha semblat convenient començar per aquí que no per altres costats, 
evidentment que una cosa no treu l’altre però comencem per aquí i aquesta és la nostra 
intenció; o com posant en joc el local de la Lliberadora Ferrarons que abans ha fet 
referència l’alcalde que també inicialment s’havia pensat per empreses però en aquest 
moment està a disposició de les entitats, ens preocupa, intentem atendre-ho i per tant ho 
fem. 
Molt bona reflexió la que ha fet el regidor d’Esquerra Republicana en quan a la part tècnica, 
això ho hem tingut en compte, pensem que aquest programa de suport hauria de tenir una 
continuïtat després en adequació d’espais, en millora dels espais, incloent tota aquesta 
part més tecnològica, el fet de poder disposar de bons equips de megafonia, disposar que 
si pugui fer un petit concert, fins i tot una pantalla però ens ha semblant en les bases 
començar per suprimir les barreres arquitectòniques. Si es voluntat dels ajuntaments que 
vinguin després d’aquest d’aquí quatre anys doncs anar modificant les bases perquè també 
es pugui fer millora o incorporar altres usos en aquí doncs ens és, ho hem estat debatent 
és a dir l’únic que vàrem tenir el dubte de sí incloure-ho i hem decidit prioritzar la supressió 
de barreres, una vegada fet això ens agradaria tenir continuïtat en això que comentàvem. 
Repetir el meu agraïment al vot favorable. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC) 
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12.1. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS DE LES ESCOLES BRESSOL MUNICIPALS 
CURS 2016/2017 

 
Núm. de referència : X2016008420     
Núm. expedient: CPG62016000005 
 
L’Institut Municipal d’Educació i joventut d’Olot gestiona les Escoles Bressol Municipals. 
 
Vist que a la Junta de Govern de l’IMEJO de 12/4/2016 es van aprovar els preus públics 
les Escoles Bressol Municipals per al curs 2016/2017. 
 
D’acord amb l’article 47 del TRLRHL l’Ajuntament d’Olot ha d’aprovar els següents preus 
públics ja que no cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar els següents preus públics, de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, 
que es detallen a continuació: 
 
BONIFICACIONS SOBRE LA QUOTA  
 
CONCEPTE  BONIFICACIÓ  LÍMIT DE RENDA  
Segon membre de la unitat familiar * 20% 50.000€  

 
* S’entén com a segon membre de la unitat familiar : germans o pares o tutors legals. 
Aquesta bonificació també s’aplicarà en un tercer membre de la unitat familiar. 

 
CONCEPTE  BONIFICACIÓ  LÍMIT DE RENDA  
Família nombrosa 30% 50.000€ 
Família monoparental  30 % 50.000€ 

  
Aquestes bonificacions no són acumulables amb les bonificacions específiques. 
S’aplicarà la bonificació més avantatjosa per a la família  
 
PREUS  
 
MATRÍCULA:  
              70 €  si es matriculen el primer trimestre  
              46,20 €  si es matriculen el segon trimestre  
              23,10 €  si es matriculen el tercer trimestre 
Es paga en formalitzar la matrícula ( només una vegada al curs )  
 
MATERIAL: 
 30 €  anuals  
Es paga juntament amb el primer rebut .  
 
Els imports de matrícula i material no es retornen.  
 
QUOTES  MENSUALS SEGONS HORARIS:  
 
L’estada del matí és obligatòria  
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PREU HORARI MATÍ 
De 7’45 a 12h 

PREU HORARI COMPLET 
De 7’45h a 12h i de 3 a 5’15h 

 
125€/ mes 

                  BONIFICACIÓ 

20% 100 €/mes 

30% 87,50 €/mes 

60% 50 €/mes 

90% 12,50 €/mes 

 
170€ /mes 

                  BONIFICACIÓ 

20% 136 € / mes 

30% 119 € / mes 

60% 68 € / mes  

90% 17 € / mes  

A l’estada de tot el dia és obligatori el berenar, i per tant, cal sumar-hi l’import del 
berenar: 14€/mes 
 
SERVEI DE MENJADOR: DINAR I BERENAR   
 
QUOTES:  
Preu menjador fix dinar: 116€ /mes 
Preu menjador fix berenar: 14€ /mes 
 
Preu dinar esporàdic (inclou estada): 7€/dia 
Preu berenar esporàdic (inclou estada): 6€/dia 
 
RETORN PER ABSÈNCIES  
Cal avisar abans de 2/4 de 10h 
Per cada dinar justificat d’absència es retornarà el següent import: 2’70€/per dia 
 

. S'entén per usuari fix aquell que fa ús del servei 5 dies a la setmana. La resta és 
consideraran esporàdics 
. L’estada de matí és obligatòria ( 9 a 12h ) 
. L’estada migdia i tarda és opcional. No es pot fer cap d’aquestes opcions si no assisteix 
en horari de matí 
. el preu dels esporàdics inclouen l’estada: el dinar és de 12 a 3h, i l’estada del berenar 
és de 3 a 5’15h.  

 
Si el Departament d’Ensenyament atorga subvencions als ajuntaments per minorar el cost 
del servei de menjador escolar s’informarà a les famílies beneficiàries.  
 
ALTRES PREUS  

 
Preu àpats nadons biberó : 35 € 
Preu de reserva de plaça tot el mes: Els que no fan ús del servei però volen reservar la 
plaça se’ls aplicarà la quota d’estada de matí, respectant la bonificació sobre la quota que 
els correspongui d’acord amb els criteris establerts. 
Preu de reserva de plaça mig mes: el 50% de la quota d’estada de matí. 
 
Aquest preu s’aplicarà sobre les persones que reservin durant un temps determinat la seva 
plaça per diferents motius: 
  . Infants que causen baixa temporal per malaltia  

. Infants que per situacions familiars s'absenten del servei ( vacances, 
permisos,...) 
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. Infants que no fan ús del servei durant el mes de juliol i que volen reservar 
la plaça pel proper curs.  

  
El preu de reserva de plaça de mig mes només és d'aplicació a aquelles famílies que 
estiguin en alguna de les situacions anteriors a partir del dia 16  de cada mes. 

 
2.2 BONIFICACIONS 

Les bonificacions no són acumulables entre elles. S'aplicarà la bonificació més avantatjosa 
per a la família  

 
Queden exclosos de bonificació: 
• El servei de menjador: dinar i berenar 
• Qualsevol servei esporàdic 

BONIFICACIONS SEGONS LA RENDA  

 

Membres de la 
unitat familiar 

Bonificació 30% 
Límit de renda 

anual 

Bonificació 60% 
Límit de renda anual 

Bonificació 90%* 
Límit de renda anual 

2 17.308,62€ 15.358,14 € 11.952,00€ 
3 20.363,09€ 18.068,40€ 15.696,00€ 

4 ó més 23.417,55€ 20.778,66€ 18.619,00€ 
 
* Les bonificacions del 90% estan limitades a una partida de 15.000€. En el cas que hi hagi 
més famílies susceptibles de ser beneficiàries s’aplicaran els següents criteris en aquest 
ordre, per tal d’adjudicar les bonificacions:  
1. estar matriculat a Infantil2 

1.1. tenir carnet de família monoparental vigent 
1.2. tenir carnet de família nombrosa especial vigent 
1.3. tenir carnet de família nombrosa vigent 

2. estar matriculat a Infantil1 
2.1. tenir carnet de família monoparental vigent 
2.2. tenir carnet de família nombrosa especial vigent 
2.3. tenir carnet de família nombrosa vigent 

3. estar matriculat a Infantil 0 
3.1. tenir carnet de família monoparental vigent 
3.2. tenir carnet de família nombrosa especial vigent 
3.3. tenir carnet de família nombrosa vigent 
 

En cas d’empat s’ordenaran les sol·licituds a partir de la renda més baixa.  

2. BONIFICACIONS SEGONS ALTRES CONCEPTES  

 

Condicions familiars Bonificació 
Límit de renda 

anual 

Família nombrosa 30% 50.000€ anuals 

Família monoparental  30% 50.000€ anuals 

Segon germà 20% 50.000€ anuals 
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COBRAMENT DE LES QUOTES 
 
Les quotes, tant d’estada com de migdia, es cobraran per domiciliació bancària entre l’1 i el 
5 de cada mes (s’estudiaran altres alternatives de cobrament quan es cregui necessari). 
 
Els rebuts bancaris de les quotes que es retornin, se’ls cobrarà les despeses bancàries que 
generin, i s'hauran de fer efectius abans de l'últim dia del mes a les oficines de l'Institut 
Municipal d'Educació els matins de dilluns a divendres.  
En cas de no fer-se efectiva la quota el 1r dia del mes següent la família rebrà una carta 
informativa per tal que deixin de fer ús del servei, sens perjudici d'incórrer en període 
d'apressament i cobrament per via executiva. 
 

QUOTA D’ESTADA  
 
Les quotes d’estada es paguen senceres tots els mesos, segons els serveis sol·licitats i les 
bonificacions corresponents, assisteixin o no al centre. 
Si es produeix una alta entre l’1 i el 15 del mes es cobrarà, la quota assignada sencera.  
Si es produeix una alta a partir del 16 del mes es cobrarà,  el 50% de la quota assignada. 
 
SERVEI DE MENJADOR  
 
 El servei de menjador el gestiona el Consell Comarcal de la Garrotxa. Els rebuts es 
paguen directament al Consell.  
Es pagaran els mesos sencers del curs a excepció de: 

. setmana santa: es descomptarà la setmana festiva 

. setembre i desembre: es descomptarà la meitat de la quota 
 
RETORNS: 
 
NOMÉS ES RETORNARÀ PER NO ASSISTÈNCIA LA QUOTA CORRESPONENT AL 
SERVEI DE MENJADOR PER DIES NO ASSISTITS I  JUSTIFICATS DEGUDAMENT. Es 
descomptaran en la quota del mes següent. 
 

2n.) L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
  Despeses 99999 1 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 3 PSC, 2 CUP Sra. 
Tresserras i Sr. Rubió), i 7 vots en contra (5 ERC, 1 CUP Sra. Descals, 1 OeC) 
 
12.2. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA MUNICIPAL DE MÚSICA PER 

A LES ACTIVITATS D'ESTIU RIU 2016 
 
Núm. de referència : X2016008429     
Núm. expedient: CPG62016000006 
 
L’Institut Municipal d’Educació i joventut d’Olot gestiona l’Escola Municipal de Música 
d’Olot. 
 
Vist que a la Junta de Govern de l’IMEJO de 12/4/2016 es van aprovar els preus públics de 
l’ Escola Municipal de Música d’Olot per al curs 2016/2017. 
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D’acord amb l’article 47 del TRLRHL l’Ajuntament d’Olot ha d’aprovar els següents preus 
públics ja que no cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar els següents preus públics, de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, 
que es detallen a continuació: 
 
BONIFICACIONS SOBRE LA QUOTA  
 
CONCEPTE  BONIFICACIÓ  LÍMIT DE RENDA  
Segon membre de la unitat familiar * 20% 50.000€  

 
* S’entén com a segon membre de la unitat familiar : germans o pares o tutors legals. 
Aquesta bonificació també s’aplicarà en un tercer membre de la unitat familiar. 

 
CONCEPTE  BONIFICACIÓ  LÍMIT DE RENDA  
Família nombrosa 30% 50.000€ 
Família monoparental  30 % 50.000€ 

  
Aquestes bonificacions no són acumulables amb les bonificacions específiques. 
S’aplicarà la bonificació més avantatjosa per a la família  
 
ASPECTES ECONÒMICS. MATRÍCULA  
70€ si es matriculen el primer trimestre 
50€ si es matriculen al 2n trimestre 
30€ si es matriculen al 3r trimestre 
 

El cost de la matrícula no es retorna.  
 
PREUS   
 
Matrícula general: 70€         

10 quotes mensuals repartides entre setembre i juny       

      

AULA OBERTA           

Matrícula: 30€           

4 quotes mensuals els cursos quadrimestrals i 9 quotes els cursos anuals     

      

QUOTES MENSUALS   

De 4 a 18 anys Més de 19 anys PLA CURS 

Olot 
Fora 

d'Olot 
Olot 

Fora 
d'Olot 

Sensibilització  1, 2 22,84 € 25,12 € / / 

Iniciació 1 40,30 € 44,33 € / / 

Iniciació 2 75,40 € 82,94 € / / 

Preparatori 1 78,65 € 86,52 € / / 

Elemental 1, 2, 3, 4 86,45 € 95,10 € / / 

Elemental 3, 4 (Instr. 40m) 100,10 € 110,11 € / / 

Mitjà 
(Instr. 40m / conjunt 
60m) 114,40 € 125,84 € / / 

Mitjà (Instr. 60m / Conjunt 145 € 159,50 € / / 
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90m) 

GIE 
(Instr. 30m / conjunt 
60m) 55,90 € 61,49 € / / 

GIM 
(Instr. 40m / conjunt 
90m) 73,45 € 80,80 € / / 

Joves i adults 1, 2 65,65 € 72,22 € 80,60 € 88,66 € 
 PREUS ASSIGNATURES 
OPCIONALS            

Instrument 30m   48,10 € 52,91 € 57,20 € 62,92 € 

Instrument 40m   61,75 € 67,93 € 76,70 € 84,37 € 

Instrument 60m   88,40 € 97,24 € 115,05 € 126,56 € 

Grup de cambra   13 € 14,30 € 19,50 € 21,45 € 

Assig. nivell mitjà   14,95 € 16,45 € 19,93 € 21,92 € 

Grup coral o instr. 60m 7,80 € 8,58 € 11,70 € 12,87 € 

Grup coral o instr. 90m 11,70 € 12,87 € 16,90 € 18,59 € 

Aula oberta   23,40 € 25,74 € 23,40 € 25,74 € 

Aula manteniment   17,55 € 19,31 € 23,40 € 25,74 € 

Aula reforç   8,77 € 9,65 € 11,70 € 12,87 € 

 
Operació Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 
  Despeses 99999 1 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 
 
 

2n.) L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut d’Olot el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 3 PSC, 2 CUP Sra. 
Tresserras i Sr. Rubió), i 7 vots en contra (5 ERC, 1 CUP Sra. Descals, 1 OeC). 
 

12.3. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS DE L'ESCOLA MUNICIPAL D'EXPRESSIÓ 
D'OLOT PER AL CURS 2016/2017 

 
Núm. de referència : X2016008440     
Núm. expedient: CPG62016000007 
 
L’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot gestiona l’Escola Municipal d’Expressió 
d’Olot. 
 
Vist que a la Junta de Govern de l’IMEJO de 12/04/2016 es van aprovar els preus públics 
de l’Escola Municipal d’Expressió d’Olot per al curs 2016/2017. 
 
D’acord amb l’article 47 del TRLRHL l’Ajuntament d’Olot ha d’aprovar els següents preus 
públics ja que no cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar els següents preus públics, de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, 
que es detallen a continuació: 
 
BONIFICACIONS SOBRE LA QUOTA  
 
CONCEPTE  BONIFICACIÓ  LÍMIT DE RENDA  
Segon membre de la unitat familiar * 20% 50.000€  
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* S’entén com a segon membre de la unitat familiar : germans o pares o tutors legals. 
Aquesta bonificació també s’aplicarà en un tercer membre de la unitat familiar. 

 
CONCEPTE  BONIFICACIÓ  LÍMIT DE RENDA  
Família nombrosa 30% 50.000€ 
Família monoparental  30 % 50.000€ 

  
Aquestes bonificacions no són acumulables amb les bonificacions específiques. 
S’aplicarà la bonificació més avantatjosa per a la família  
 
ASPECTES ECONÒMICS   
MATRÍCULA 
78 € si es matriculen el primer trimestre 
52 € si es matriculen el segon trimestre   
26 € si es matriculen el tercer trimestre  
El cost de la matrícula no es retorna.  
 
QUOTES 
Nens/joves i adults 
Es cobraran 9 quotes mensuals repartides entre octubre i juny (es passaran per 
domiciliació bancària). Els mesos es cobren sencers. 
 
MONOGRÀFICS 
El preu varia en funció del monogràfic i del material utilitzat a l’aula. Es cobrarà per ràfega 
bancària en un sol pagament i la matrícula es fa trimestral.  

PREUS 
INFANTS  CURS 

 
 

HORARI PLACES 

MATRÍCULA 
QUOTA 

MENSUAL   

Joc plàstic  P3-P4 Dilluns de 2/4 de 6 a 7  de la tarda 12 78€ 22 € 

Joc plàstic P3-P4 Dimecres de 2/4 de 6 a 7 de la tarda 12 78€ 22 € 

Expressió plàstica P5-4rt Dilluns de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 tarda 12 78€ 22 € 

Expressió plàstica P5-4rt Dimarts de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 tarda 12 78€ 22 € 

Expressió plàstica P5-4rt Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 tarda 12 78€ 22 € 

Expressió plàstica P5-4rt Dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 8  tarda 12 78€ 22 € 

ExpreS. plàstica P5-4rt Divendres 2/4 de 6 a 2/4 de 8 tarda 12 78€ 22 € 

Dibuix, pintura i 
volum 

A partir de 
4rt 

Dimarts de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la 
tarda 12 

78€ 22 € 

Dibuix, pintura i 
volum 

A partir de 
4rt 

Divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la 
tarda 12 

78€ 22 € 

Iniciació al teatre 
De 6 a 8 
anys 

Dilluns de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la 
tarda 12 

78€ 22 € 

Iniciació al teatre 
De 6 a 8 
anys 

Dimarts de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la 
tarda 12 

78€ 22 € 

Iniciació al teatre  
De 9 a 11 
anys 

Divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la 
tarda 12 

78€ 22 € 

Creacions amb fang 
De 6 a 12 
anys 

Dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la 
tarda 10 

78€ 22 € 

Creacions amb fang 
De 6 a 12 
anys 

Divendres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la 
tarda 10 

78€ 22 € 

Art Trapezi  
De 9 a 12 
anys 

Dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la 
tarda 9 

78€ 22 € 
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2n.) L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 3 PSC, 2 CUP Sra. 
Tresserras i Sr. Rubió), i 7 vots en contra (5 ERC, 1 CUP Sra. Descals, 1 OeC). 
 

12.4. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS DE LES ACTIVITATS ESTIU RIU 2016 
ORGANITZADES PER L'IMEJO 

 
Núm. de referència : X2016008442     
Núm. expedient: CPG62016000008 
 
L’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot programa activitats per a l’Estiu Riu. 
 
Vist que a la Junta de Govern de 12/04/2016 es van aprovar els preus públics de les 
activitats Estiu Riu 2016 organitzades per l’IMEJO. 
 
D’acord amb l’article 47 del TRLRHL l’Ajuntament d’Olot ha d’aprovar els següents preus 
públics ja que no cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar els següents preus públics, de l’Institut Municipal d’Educació i Joventut d’Olot, 
que es detallen a continuació: 
 

Còmic 8 a 12 anys Dimarts de 2/4 de 6 a 2/4 de 8  tarda 12 78€ 22 € 

Còmic  8 a 12 anys Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 tarda 12 78€ 22 € 

Còmic 8 a 12 anys Divendres  2/4 de 6 a 2/4 de 8 tarda 12 78€ 22 € 

 JOVES          

LaborActori jove 
A partir de 
12 anys 

Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 de la 
tarda 12 

78€ 22 € 

Còmic  +  12 anys Dilluns de 2/4 de 6 a 2/4 de 8 tarda 12 78€ 22 € 

Còmic  + 12 anys Dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 8  tarda 12 78€ 22 € 

Arts plàstiques Lab. 
A partir de 
12 anys 

Dilluns de 2/4 de 6 a 2/4 de 8  de la 
tarda 12 

78€ 22 € 

Arts plàstiques Lab. 
A partir de 
12 anys 

Dijous de 2/4 de 6 a 2/4 de 8  de la 
tarda 12 

78€ 22 € 

ADULTS ANUALS  

Ceràmica   Dijous de 3 a 5  de la tarda 10 78€ 35,30 € 

Ceràmica   Dimecres de 7 a 9  del vespre  10 78€ 35,30 € 

ADULTS MONOGRÀFICS 
QUOTA 

TRIMESTRAL 

Scrapbooking   Dilluns de 4 a 6 de la tarda  12+12  130€ 

Scrapbooking 
 Dimecres de 2/4 de 6 a 2/4 de 8  del 

vespre 12+12  130€ 

Fotografia   Dimarts de 7 a 9 del vespre   12+12+12  130€ 

Fotografia   Dimecres de 7 a 9  del vespre 12+12+12  130€ 

Fotografia   Dijous de 7 a 9  del vespre 12+12+12  130€ 

Cal·ligrafia artística  Dilluns de 7 a 9  del vespre 12+12+12  120€ 

Pintura i/o escultura  Dimarts de 8 a 10 del vespre 10+10+10  120€ 
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ASPECTES ECONÒMICS 

ACTIVITATS PER A JOVES ESTIU RIU 

1. ACTIVITAT: AVENTURA’T 2016  

 
PREU 2016 : 278 €  
 

ACTIVITAT: CASAL DE JOVES, viu un estiu IDEAL 
 
 
PREUS 2016  
Setmanes 1 2 3 4 
 42 € 78 € 105 € 131 € 
 

ACTIVITAT: ENGRESCA’T, l’aventura d’empendre. 
 
PREU 2016: 175 Eur. 
 
ORGANITZA: INSTITUT MUNICIPAL DE PROMOCIÓ d’OLOT. 
 

ACTIVITAT: TALLER DE ROBÒTICA amb LEGO MINDSTORMS EV3 
 
PREU 2016: 155 € per cada torn 
 

          
ACTIVITAT: ROBÒTICA AMB SCRATCH I BLOCKLY 

 
PREU 2016: 155 € per cada torn 
 
 

ACTIVITAT: ROBÒTICA AMB SNAP, ARDUINO I 3D 
 
PREU 2016: 166 € per cada torn. 
 
 

ACTIVITAT: TALLER D’IMPRESSORES 3D 
 
PREU 2016: 155 € per cada torn 
 

 
ACTIVITAT: VIDEOJOCS I MAPPING AMB SCRATCH 

 
PREU 2016: 155 € per cada torn 
 

ACTIVITAT: ACCIÓ JOVE VIII 
 
PREU 2016: 55 € 
 
 

ACTIVITAT: BRIGADES JOVES VOLUNTARIS 
 
PREU 2016: 20 € 
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ACTIVITAT: CASAL PER A INFANTS I JOVES AMB DISCAPACITAT 

 
Preus menjador: (No inclòs en el quadre de quotes). Dinar: 6,50 € / esporàdic: 6,80 € 

 
PREUS 2016 
Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Matí 47 € 84 € 110 € 136 € 162 € 188 € 214 € 240 € 266 € 292 € 
Tarda 23 € 42 € 55 € 68 € 80 € 93 € 107 € 120 € 132 € 148 € 
 
TIVITATS DE LLEURE  
 

ACTIVITAT: ESPLAI PER A PETITS MALAGRIDA 
 
MENJADOR: IMPORTANT! Només s’oferirà si hi ha més de vuit usuaris 
 
Horari menjador: De 12.45 a 14.30 (els nens que es queden a menjador i no fan activitat 
de tarda, es poden venir a recollir abans de les 15.15). 
 
Preus menjador: (No inclòs en el quadre de quotes). Dinar: 6,30 €. Dinar+berenar: 6,60 €. 
Berenar: 0,70 €. Dinar esporàdic: fix 6,30 € / esporàdic: 6,60 € 
 
PREU 2016:  
Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Matí 47 € 84 € 110 € 136 € 162 € 188 € 214 € 240 € 266 € 292 € 
Tarda 47 € 84 € 110 € 136 € 162 € 188 € 214 € 240 € 266 € 292 € 
Tot el dia 84 € 158 € 211 € 260 € 309 € 357 € 406 € 455 € 504 € 552 € 
 
 

ACTIVITAT: ESPLAI PER A PETITS MORROT 
 
MENJADOR: IMPORTANT! Només s’oferirà si hi ha més de vuit usuaris. 
 
Horari menjador: De 12.45 a 14.30 (els nens que es queden a menjador i no fan activitat 
de tarda, es poden venir a recollir abans de les 15.15). 
 
Preus menjador: (No inclòs en el quadre de quotes). Dinar: 6,30 €. Dinar esporàdic: fix 
6,30 € / esporàdic: 6,60 € 
 
PREU 2016:  
Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Matí 47 € 84 € 110 € 136 € 162 € 188 € 214 € 240 € 266 € 292 € 
Matí i tarda 66 € 122 € 161 € 197 € 235 € 273 € 311 € 348 € 385 € 421 € 
 

 
ACTIVITAT: CASAL MORROT 

 
PREU 2016:  
Setmanes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Matí 47 € 84 € 110 € 136 € 162 € 188 € 214 € 240 € 266 € 292 € 
Tarda 47 € 84 € 110 € 136 € 162 € 188 € 214 € 240 € 266 € 292 € 
Tot el dia 84 € 158 € 211 € 260 € 309 € 357 € 406 € 455 € 504 € 552 € 
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ACTIVITAT: CASAL ENNATURA’T 2016 

 
PREU 2016: 190 € 
    

ACTIVITAT: TALLER FARÀNDULA 
PREU 2016: 194€ 
 
2n.) L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut Municipal 
d’Educació i Joventut d’Olot el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 3 PSC, 2 CUP Sra. 
Tresserras i Sr. Rubió), i 7 vots en contra (5 ERC, 1 CUP Sra. Descals, 1 OeC). 
 

12.5. - APROVAR ELS PREUS PÚBLICS DE LES ACTIVITATS ESPORTIVES DEL 
PROGRAMA ESTIU RIU 2016 

 
Núm. de referència : X2016008322     
Núm. expedient: CPG62016000004 
 
L’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot programa les activitats esportives del programa 
Estiu Riu 2016. 
 
Vist que a la Junta de Govern de l’IMELLO de 12 d’abril de 2016 es van aprovar les preus 
públics de lles activitats esportives del programa Estiu Riu 2016. 
 
D’acord amb l’article 47 del TRLRHL l’Ajuntament d’Olot ha d’aprovar els següents preus 
públics ja que no cobreixen el cost del servei. 
 
Vist l’expedient administratiu i antecedents corresponents, el president de la Comissió 
informativa del Ple, proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1r.) Aprovar els següents preus públics, de l’Institut Municipal d’Esports i Lleure d’Olot, que 
es detallen a continuació: 
 
Activitat Preu
CAMPUS D'HOQUEI 47,00 €/setmana
CAMPUS DE BÀSQUET 177,00 €
CAMPUS DE TENNIS TAULA 92,00 €
CAMPUS FUNKY - DANCE - HIP HOP- LATIN - REGGAETON 62,00 €/setmana
CAMPUS DE VOLEIBOL 67,00 €/setmana
CAMPUS D'ESCALADA (iniciació al rocòdrom) 100,00 €
CAMPUS D'ESCALADA (Perfeccionament) 117,00 €
CAMPUS D'ATLETISME TERRA DE VOLCANS 47,00 €/setmana
CAMPUS DE PATINATGE 47,00 €/setmana
CASAL ESCACS 20,00 €/setmana  
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2n.) L’Ajuntament d’Olot assumeix, a través del pressupost de l’Institut Municipal d’Esports 
i Lleure d’Olot el dèficit que produeixen les activitats proposades. 
 
Operaci
ó 

Referència Tipus Partida Import Descripció CC1 CC2 CC3 CC4 CC5 CC6 

   99999 1 SENSE ASSIGNACIÓ ESPECÍFICA 000 000 000 000 000 000 

 
Presenta la proposta la Sra. Torras. Les escoles Bressol mantenen els mateixos preus i hi 
hem afegit una bonificació del 90% del preu per facilitar l’accés a famílies amb pocs 
recursos, amb un pressupost de 15.000 euros. A l’escola de Música mantenim preus i hem 
baixat la matrícula de 95 a 70 euros. 
 
Intervé la Sra. Descals en nom del grup municipal CUP. Sabem que des de que la 
Generalitat no dóna la subvenció a les escoles bressols, a les escoles de música i 
d’expressió municipals, s’està fent un gran esforç per part de les famílies i per part dels 
ajuntaments. De totes maneres creiem que des de l’ajuntament i des de tots els partits 
podríem fer una moció conjunta per tal d’instar a la Generalitat a que aquesta situació 
millori.   
Pensem i tots els que estem aquí segurament també ho compartiu que l’educació a l’edat 
de 0-3 anys és la més important pel desenvolupament de l’infant i, sobretot, com a 
prevenció del fracàs escolar.  
També que l’expressió musical i artística promou el benestar emocional i desenvolupament 
intel·lectual dels infants i joves. 
Després de mirar els preus públics que avui es presenten, hem pogut comprovar que 
sobretot pel que fa als preus de les escoles bressols segueix sent molt cars;  125 només 
matins i 170 tot el dia, sense comptar el menjador .  
Hem vist que es fan bonificacions del 20%, 30%, 60% i 90% i que per tant, famílies que els 
dos pares cobrin un subsidi podran optar a una bonificació del 90% , per tant, això està 
molt bé. Però, per exemple, una parella amb un fill que tots dos cobrin 1000 euros al mes i 
només 12 pagues, ja no poden entrar a cap bonificació  i per tant, pensem que s’hauria de 
pujar el límit de renda anual , i així aquestes famílies que no són poques podrien optar a 
alguna bonificació.  
L’escola de música segueix sent massa cara i per tant, no hi poden accedir tots els infants i 
joves.  
Si realment és un tema important per la ciutat, tant a nivell cultural com educatiu,  i tots ho 
creiem així i, potser caldria  pujar la partida a l’IME i baixar-la a d’altres organismes 
autònoms: i treure  despeses de publicitat i d’anuncis per exemple., i a més comptant que 
del 2015 tenim un  romanent de 595.603,89€.  
Si  en el pressupost del 2015 s’hagués destinat més diners a l’IME potser aquest any no 
tindríem tant de romanent per gastar en infraestructures però tindríem unes quotes més 
assequibles. 
 
Intervé el Sr. Quintana en nom del grup municipal ERC. Sobre els preus públics, és veritat i 
la Sra. Anna Descals ho ha esmentat, que des del 2009 degut a la crisi i a la davallada o la 
desaparició de les aportacions de la Generalitat sobretot en escoles bressol i escoles de 
música els preus van pujar, també és veritat i cal dir-ho que l’ajuntament va fer un esforç 
gran per intentar dedicar-hi més diners i s’hi dediquen més diners però també es veritat 
que nosaltres en el nostre programa electoral aquest tema de les matrícules sobretot a 
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l’escola bressol i a l’escola de música sobretot, era una prioritat. Nosaltres entenem que 
l’ajuntament, l’equip de govern havia de fer un esforç perquè aquests preus baixessin més 
del que han baixat i també volíem fer una reflexió en aquest cas més potser en l’escola de 
música on pot arribar a la paradoxa de que un servei públic tingui un cost similar que anar 
a una escola de música privada, i torno a dir que hi ha una part de diners que venien de la 
Generalitat i que la Generalitat no assumeix i que l’ajuntament potser no tindria perquè fer-
ho però nosaltres com he dit ho entenem com un tema prioritari i entre nosaltres sí que hi 
posaríem aquests diners, és com el tema de si a Olot s’ha de cobrir la piscina municipal o 
no s’ha de cobrir la piscina municipal, és important per qui fa inversió però també es 
important que s’hi potenciï un servei públic tan sigui una escola de música com una piscina 
doncs tingui uns preus diferents del que és una oferta privada perquè per això és un servei 
públic òbviament acompanyat de la qualitat, que nosaltres això sí que ho valorem, la 
qualitat tant de les escoles bressol com en aquest cas de l’escola de música i de l’estiu Riu 
i de l’escola d’expressió i els esplais. Com que nosaltres ho faríem diferent i el pressupost 
miraríem de mirar cap al 2019 amb el tema pressupostari nosaltres votaríem en contra dels 
preu públics. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 14 vots a favor (9 CiU, 3 
PSC, 2 CUP Sra. Tresserras i Sr. Rubió), i 7 vots en contra (5 ERC, 1 CUP Sra. Descals, 1 
OeC). 
 

13.1. - ACTUALITZACIO VALORS CADASTRALS EXERCICI 2017 
 
Núm. de referència : X2016008609     
Núm. expedient: UR052016000005 
 
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 l’escrit enviat des de l’alcaldia a la Gerència Territorial del Cadastre 
relatiu a l’aplicació de coeficients de l’article 32.2 TRLCI pel 2017. 
 
El coeficient d’actualització dels valors cadastrals que la Direcció General del Cadastre 
proposarà incorporar al projecte de Llei de Pressupostos General de l’Estat pel 2017 per 
aquest Ajuntament és del 0,92. 
 
Presenta la proposta el Sr. Josep M. Corominas en nom de l’equip de govern. Es tracta de 
donar compte de fet d’una decisió que ja varem prendre com a equip de govern i és que 
des de la Delegacion del Cadastro de Madrid ens varen proposar abaixar encara altra 
vegada els preus, els valors cadastrals que s’havien imposat en aquella revisió de fa una 
colla d’anys. 
Ens proposen baixar-ho un 8% i nosaltres ens sembla que hem d’acceptar-ho. Baixar 
aquest 8% entenent que no serà rebaixa pel tribut de la contribució, ho intento explicar 
sempre per ser absolutament transparent, sinó que després ho compensarem tocant 
mínimament els tipus per equiparar, però que en canvi això sí que acaba beneficiant en els 
ciutadans, en el que són compra-vendes, en el que són plusvàlues, en el que són 
herències, tots aquest altres impostos que prenen com a referència el valor cadastral, 
doncs sí que acabarà beneficiant.  
Només fer el comentari que en aquests jo diria tres anys, no sé si són tres o quatre, tres 
últims anys és a dir el valor cadastral que varem fixar l’hem baixat en un 60, un 58% 
l’haurem baixat ara quan haguem aprovat això, realment en aquell moment que es va fer 
els tècnics d’Hisenda estaven en la idea aquesta de la bombolla immobiliària i ens sembla 
que val la pensa que ho aprofitem i per això hem pres aquesta decisió. 
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El Ple es dóna per assabentat. 
 

14.1. - MPOUM.- Proposant adoptar acord relatiu a la verificació del 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, incorporant una sèrie d’esmenes i 
observacions. 
 
Vist que en el Ple de 17 de març de 2016 es va verificar el citat text refós de  modificació 
puntual del Pla d’ordenació urbanística municipal Variant d’Olot C-37 (MPPOUM-40) i 
aquest fou tramès a la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona. 
 
Vist que per part dels serveis tècnics de la Comissió Territorial d’urbanisme de Girona 
s’han detectat uns errors materials en el document tramès i que  s’han corregit en el text 
que se sotmet a nova verificació per part del Ple 
 
Per la qual cosa, 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 
errades materials observades, per donar compliment a 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 l’Alcalde. Es tracta d’un requeriment d’informació addicional de la 
Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona referent a la Modificació Puntual del Pla 
d’Ordenació Urbanística Municipal de la variant d’Olot  C37– La Guardiola que es va, com 
comentava el Sr. Alcalde, que es va portar a aprovació en el Ple anterior. 
En concret es tracta de dos punts que és la justificació de l’estudi economico-financer 
referent a la parcel·la que ha d’adquirir l’ajuntament per poder enllaçar el carrer que va dels 
bombers fins a l’avinguda Santa Coloma i la incorporació complerta i literal de l’articulat 
relatiu al POUM i que deixa sense vigència el pla parcial del sector 12 de la Guardiola. 
 
Intervé el Sr. Alcalde. Els hi hem enviat aquesta documentació i  esperem que ara passi a 
la propera comissió d’urbanisme que la faran a més aquí a Olot. 
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Intervé la Sra. Tresserras, portaveu de l’equip municipal CUP. A l’anterior ple ja varem 
aprovar aquesta desafectació dels terrenys de la zona de l’Arengada i del Pla d’en Llunes 
que com ens va explicar bé l’alcalde no estan afectats per la Variant.  
Vam dir-li en el seu moment que com que no sabem finalment per on passarà la variant, si 
no li feia res, i veient que encara hi poden haver canvis, ens absteníem.  I com s’ha vist, 
malgrat vostè tenia clar que no n’hauríem de parlar més, n’hem de tornar a parlar.  
Evidentment que si aquests terrenys no estan afectats per la Variant els desafecten. El que 
volem preguntar és: saben doncs per on passarà definitivament la Variant? 
Aquest tram, se’ns va dir en una reunió informativa el mes d’agost en què va venir el 
Consell i si ho vàrem entendre bé, és de l’Estat? És que potser s’ha traspassat a la 
Generalitat?   L ‘alcalde ens va dir  que volia tancar un acord d’alcaldes de la Garrotxa per 
fer pressió a la Generalitat. És ja de titularitat seva? Per tant podem definir per on passarà 
aquest tram, per davant dels veïns de l’Hostal del Sol o per darrere com proposen ells?  
La veritat, senyor alcalde, sabem de la urgència de la Variant, sabem dels problemes del 
Vial St. Jordi i que aquests tràmits, com també van recordar els companys d’ERC, 
s’allarguen mesos i mesos i ara hem de tornar a votar-ho. Només saber si aquesta serà la 
tònica, si saben alguna cosa més de la Variant, si ens ho volen dir] o si encara estem en 
decidir per on passarà finalment, en el seu tram que travessa Olot. Gràcies. 
 
Intervé de nou l’Alcalde. Amb tot el que m’ha preguntat en tindríem gairebé per tot un altre 
ple. Una, està clar que no passa per aquí, és a dir són els terrenys que seguint el curs del 
Riudaura queden a la dreta i està clar que la variant passarà per l’esquerra, es tracta de 
desafectar uns terrenys alguns d’ells municipals, el problema és que des de la Comissió 
Tècnica d’Urbanisme quan hi va anar-hi, doncs ens va dir que falten dos coses: un estudi 
d’una parcel·la i no sé que més, bé els hi tornarem a enviar aquests documents amb el 
compromís que  anirà a la propera és purament una cosa purament burocràtica per dir-ho 
així, de papers que necessiten perquè l’expedient estigui complert, com que afecta zones 
verdes doncs probablement haurà d’anar a la Comissió d’Urbanisme de Catalunya, és un 
tràmit llarg i feixuc, hi hem ensopegat ja un parell de vegades perquè ha anat dues 
vegades ja a la Comissió d’Urbanisme i no sol passar això que ens ho retornin per falta de 
documentació perquè intentem sempre haver pactat amb ells i que és el que havíem 
d’enviar. Ha passat això, ho arreglem, no canvia res del plantejament és purament que 
demanen més documentació, se’ls hi envia i ja està.  
En el tema de la variant de veritat que si de cas ens assentarem un dia i tornarem a 
actualitzar-ho perquè sí que hi ha reunions d’alcaldes, sí que  hi ha alguns acords presos 
que espero que en els propers dies es puguin fer públics, sí que demà ve el conseller que 
ve a l’Observatori del Paisatge i segur en tornarem a parlar, l’Estat assumeix unes 
despeses però no actua directament, assumeix unes despeses i per tant fa un projecte 
perquè s’hi havia compromès inicialment.  
Continuem, no ha canviat res de tot això, jo crec que la variant han canviat poques coses 
per desgràcia perquè jo voldria que avances més però han canviat poques coses i això es 
purament per desafectar uns terrenys que estan en una banda del riu que segur, segur, 
segur que no passarà la variant ni haurà una entrada directa a Olot com en algun moment 
s’havia previst.  
Espero que demà poder-ne tornar a parlar amb el Conseller Rull, amb tanta gent com sigui 
possible i sí hi ha novetats ens assentarem.  
La variant de moment costa d’anar-la fent avançar a pesar de que anem intentant que 
estigui sobre la taula sempre. 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC) i 4 
abstencions (3 CUP, 1 OeC). 
 

15.1. - MOCIO PRESENTADA PER "LA GARROTXA AMB EL SÀHARA" PER 
DEMANAR QUE LA MINURSO (MISSIÓ DE LES NACIONS UNIDES PEL 

REFERÈNDUM AL SÀHARA OCCIDENTAL) ASSUMEIXI COMPETENCIES EN DRETS 
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HUMANS 
 
Núm. de referència : X2016008540     
Núm. expedient: SG022016000010 
 
Explicació i antecedents 
 
L’any 1975, ara fa 40 anys, el darrer govern franquista signà els anomenats Acords 
tripartits de Madrid amb Mauritània i el Marroc, cedint il·legalment la província del Sàhara 
Espanyol a aquests dos països. 
 
Aquest fes es produïa malgrat la sentència del Tribunal internacional de la Haia, que no 
veia cap relació històrica de domini entre els sahrauís i els seus veïns, sota la pressió de la 
Marxa Verda organitzada per la monarquia marroquina i malgrat les contínues resolucions 
de les Nacions Unides que reclamaven a Espanya l’organització d’un referèndum 
d’autodeterminació sobre el futur territori. 
 
Els sahrauís, en defensa dels seus drets, iniciaren la resistència armada que dóna pas a 
una guerra de prop de 15 anys de durada, fins que el 1988 es signaren  els Acords de Pau 
de Houston i, poc desprès l’alto el foc. En aquests acords es determinà que hauria de 
desenvolupar-se un referèndum d’autodeterminació sota control de les Nacions Unides. 
Naixia la Missió de les Nacions Unides per a la realització del referèndum al Sàhara 
Occidental (MINURSO). 
 
Les traves del govern marroquí i la incapacitat de la comunitat internacional han fet que 
avui, 40 anys després de l’inici del conflicte i 27 anys després de la fi de la guerra, encara 
no s’hagi portat a terme aquest referèndum. 
 
Al llarg d’aquest temps, mentre una bona part de la població sahrauí malviu de l‘ajut 
internacional en els que són uns dels campaments de refugiats més antics dels que 
existeixen al món, aquells altres sahrauís que restaren a casa seva, han vist com l’ocupant 
marroquí reprimia qualsevol manifestació de la seva identitat i de la seva voluntat.  
 
Relegat a la seva pròpia terra de les millors ocupacions, envoltats de colons marroquins 
provinents del  nord que no oculten la seva animadversió, amb unes forces d’ocupació 
militars i policials dedicades específicament a la persecució de qualsevol signe d’identitat, 
els sahrauís dels territoris ocupats iniciaren una lluita de resistència pacífica, anomenada 
Intifada sahrauí, que culminà amb la constitució del Campament de la dignitat, de Gdeim 
Izik, reclamant el respecte dels drets humans i l’accés a les ocupacions i les feines que es 
desenvolupaven en el seu territori. Aquest Campament constituït per prop de 20.000 
sahrauís es considera com la primera espurna de l’anomenada Primavera Àrab.  
 
Al llarg d’aquests anys han estat centenars els presoners sahrauís desapareguts, milers els 
empresonats i apallissats, els apartats dels seus estudis i dels seus treballs, els 
condemnats en tribunals sense cap garantia processal.  
 
En tots els casos per expressar la seva identitat, per reclamar millores socials, per 
demanar la fi de l’ocupació i la celebració d’un referèndum d’autodeterminació d’acord amb 
la legalitat internacional. 
Malgrat que la legalitat internacional i les resolucions de les Nacions Unides els donen la 
raó, les tropes desplegades integrants de la MINURSO, en el territori, no tenen cap 
competència en aquest terreny i assisteixen impassibles a aquestes violacions flagrants de 
la legalitat internacional que es produeixen cada dia davant seu. Violacions que han estat 
documentades per nombroses entitats internacionals així com delegacions parlamentàries i 
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advocats i juristes observadors. I això que les pròpies Nacions Unides afirmen que el 
manteniment i l’aplicació del respecte als drets humans són competències de les missions 
de pau. De fet, la MINURSO és l’única missió de pau desplegada sense competències en 
aquesta matèria. 
 
En aquest sentit és bo recordar el resum del viatge d’una delegació del Parlament de 
Catalunya, realitzada als territoris ocupats del Sàhara occidental del 13 al 16 d’abril del 
2014. 
 
En el corresponent informe es marcaven les següents conclusions: 
 
1.  Constatació de la vulneració dels drets humans (detencions, persecucions, tortures, 

repressió, desaparicions...). Creiem que s’està produint un etnocidi evident amb el 
coneixement (i fins i tot l a connivència i tolerància) de l’ONU i de la comunitat 
internacional. 

 
2.  Constatació de la negació de drets bàsics individuals: al treball, al salari digne, de 

moviment, d’expressió, de reunió, d’associació, a l’assistència sanitària, a l’educació, a 
l’habitatge. Per tant, no es compleixen els mínims drets econòmics, socials i culturals 
per a la seva dignitat i el lliure desenvolupament de la seva personalitat.  

 
3.  Constatació de la negació dels drets col·lectius dels pobles: d’afirmar-se com a nació, 

d’autodeterminació, al lliure exercici de la seva sobirania en el seu territori, a expressar i 
desenvolupar la seva pròpia cultura i patrimoni, a disposar dels recursos naturals del 
seu propi territori, a establir internacionalment les relacions que consideri. 

 
4.  Constatació de la voluntat de tergiversació i ocultació de la realitat sobre els drets 

humans al Sàhara Occidental ocupat. La prohibició de l’entrada de delegacions 
internacionals i d’observació, els impediments de les delegacions que fan observança 
en el territori i el bloqueig informatiu en són una prova, són estratègies per silenciar el 
conflicte.  

 
5.  Es fa necessària una intervenció internacional urgent, dotant la missió de l’ONU 

(MINURSO) de les competències en observança i garantia de no vulneració dels drets 
humans. Aquesta necessària i urgent intervenció internacional és imprescindible per tal 
de resoldre un conflicte enquistat i amb un poder molt desigual per les dues parts en 
conflicte.  

 
6.  Reafirmació de la necessitat de finalitzar els treballs previs i realització d’un referèndum 

lliure i vinculant per decidir el futur del Sàhara. Cal esgotar aquesta via pacífica de forma 
urgent.  

 
7.  Preocupació perquè hi ha indicis que l’actual resposta no violenta del poble sahrauí a 

les agressions del govern marroquí es converteixin en futures respostes amb violència 
per part del poble sahrauí, si es manté la repressió en el territori ocupat i la sistemàtica i 
impune violació de drets humans. 

 
8.  Aposta per la proliferació de delegacions internacionals en territori ocupat per 

l’observança de la violació de drets humans, per la presència lliure de mitjans de 
comunicació i de periodistes, i que sigui la comunitat internacional qui vetlli per garantir 
la seva entrada i la realització de la seva missió d’observança amb total llibertat. 

 
9.  Constatació i admiració de la capacitat de resistència pacífica del poble sahrauí en un 

context de repressió tan dur com l’actual en territori ocupat i mostrem la nostra màxima 
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solidaritat i compromís per dur a terme les accions necessàries per denunciar la seva 
situació i donar suport a la seva causa justa (INFORME DE LA VISITA ALS 
TERRITORIS OCUPATS DEL SÀHARA OCCIDENTAL PER PART DE LA DELEGACIÓ 
CATALANA REALITZADA ENTRE EL 13 I EL 16 D’ABRIL DE 2014, que s’acompanya i 
es pot trobar a la web del Parlament mitjançant cerca “delegació Parlament Catalunya 
Sàhara occidental”). 

 
El proper mes d’abril està previst el debat a les Nacions Unides sobre la continuïtat de la 
MINURSO i les seves funcions. Aquest any 2014, els Estats Units demanaren que aquesta 
missió tingués competències en l’observança i aplicació dels Drets humans en els territoris 
ocupats del Sàhara occidental, tot i que el veto de França ho impedí. Aquesta Missió es 
desplegà al territori mitjançant la resolució 690 del Consell de Seguretat de les Nacions 
Unides del 29 d’abril del 1991 que també s’acompanya i es pot trobar a 
http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=S/RES/690(1991). 
 
És inadmissible que una Missió internacional de les Nacions Unides desplegada en el 
territori per cercar una solució pacífica a un conflicte pugui restar impassible davant de les 
violacions reiterades dels drets humans.  
 
Atès la il·legalitat de l’ocupació marroquina de bona part del territori del Sàhara Occidental. 
 
Atès la presència i desplegament de la MINURSO en nom de les Nacions Unides i de la 
Comunitat Internacional en el territori del Sàhara occidental i amb la missió específica 
d’interposar-se entre les parts en conflicte per celebrar un referèndum i trobar una solució 
pacífica al mateix. 
 
Atesa la violació sistemàtica dels drets humans, acreditada mitjançant de reiterats informes 
de tota mena d’institucions i entitats, com Human Right World o la Fundació Miterrand, i tal 
com es recull en l’informe de la visita d’una delegació de l’Intergrup parlamentari català per 
la pau al Sàhara. 
 
Atès el debat sobre el desplegament de la MINURSO i les seves competències que les 
Nacions Unides han de celebrar el proper mes d’abril. 
 
Atès que són els membres de la Comissió Permanent els que han de decidir sobre aquest 
tema. 
 
Es proposa al Ple l’adopció dels següents acords: 
 
1.  Instar a la Comunitat internacional, i especialment als membres permanents del 

Consell de Seguretat de les Nacions Unides i al govern d’Espanya a fer complir les 
resolucions de les Nacions Unides sobre el conflicte del Sàhara occidental, i garantir la 
realització d’un referèndum d’autodeterminació en el que els i les sahrauís puguin 
decidir lliurement i amb totes les garanties el seu futur, acabant amb un conflicte més 
de 40 anys de durada. 

 
2.  Mentre no es produeixi el referèndum i al resolució pacífica del conflicte, dotar la 

missió de l’ONU (MINURSO) de les competències en observança i garantia de no 
vulneració dels drets humans. Aquesta necessària i urgent intervenció internacional és 
imprescindible per tal de resoldre un conflicte enquistat i amb un poder molt desigual 
per les dues parts en conflicte.  

 
3.  Demanar que el Govern d’Espanya accepti la seva responsabilitat en la resolució 

d’aquest conflicte, especialment en la preservació de l’observança dels drets humans 
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en els territoris ocupats del Sàhara occidental, dels quals és encara avui, oficialment, 
potencia administradora de iure. 

 
4.  Demanar als membres del Consell de Seguretat de les Nacions Unides que acordin la 

dotació clara de competències a la MINURSO en matèria de Drets Humans, d’acord 
amb les cartes fundacionals i declaracions de la mateixa institució i que cap membre 
permanent del mateix exerceixi el dret a veto en aquesta matèria. Veto, a totes llums 
incomprensible. 

 
5.  Enviar la present moció a les Ambaixades dels membres permanents del Consell de 

Seguretat de les Nacions Unides a Madrid, ministeri d’Afers exterior espanyol, 
Missions permanents davant del Consell de Seguretat de les Nacions Unides a Nova 
York, Federació ACAPS, Ceas, Grups parlamentaris del Congrés i del Parlament de 
Catalunya, Delegació del FPolisario a Catalunya i a l’estat espanyol i entitats de la 
població.  

 
Presenta la moció el Sr. Enric Soler, de l’entitat “La Garrotxa amb el Sàhara”. Fa 40 anys 
que la província del Sàhara Espanyol es cedir a Mauritània i a Marroc. Els sahrauís en 
defensa dels seus dret iniciaren la resistència armada que dona pas a una guerra d’uns 15 
anys de durada. El 1888 es signen els acords de pau de Houston on es determina que s’ha 
de desenvolupar un referèndum d’autodeterminació sota el control de les Nacions Unides, 
neix la MINURSO, Missió de les Nacions Unides per a la realització del referèndum del 
Sàhara occidental.  
27 anys després de la guerra encara no s’ha dut a terme el referèndum, actualment una 
bona part de la població sahrauí malviu en els campaments de refugiats més antics del 
món amb ajuda internacional i una part d’ells en el Sàhara ocupat on son reprimits de 
qualsevol manifestació de la seva identitat per part de l’ocupant marroquí i amb una 
continua violació dels dret humans. 
Malgrat que la legalitat internacional i la resolució de les Nacions Unides els dona la raó, 
les tropes desplegades integrants de la MINURSO en el territori no tenen cap competència 
en aquest terreny i assisteixen impassibles a les violacions que se’ls perpetuen cada dia 
davant seu. Amb tot això veiem una constatació de la vulneració dels drets humans, de la 
negació dels dret bàsics individuals i dels drets col·lectius dels pobles d’autodeterminar-se 
així com també una constatació de la voluntat de tergiversació i ocultació de la realitat 
sobre els drets humans del Sàhara occidental ocupat. 
També dotar la missió de la MINURSO de les competències en observança amb la 
garantia de no vulneració dels drets humans.  
També s’observa una preocupació que l’actual resposta no violenta del poble sahrauí es 
converteixi en futures respostes de violència. 
Aposta per la proliferació de les delegacions internacionals en el territori ocupat per 
l’observança de la violació dels drets humans i per la persistència lliure de mitjans de 
comunicació. 
Finalment la constatació de les capacitats de resistència pacífica del poble sahrauí en un 
context de repressió tan dur com l’actual. Atesa la il·legalitat de l’ocupació marroquina de 
bona part del territori del Sàhara occidental, a la presencia de la MINURSO i a la 
comunicació internacional en el territori, així com la violació sistemàtica dels dret humans. 
A continuació el Sr. Soler llegeix els acords que es proposen adoptar a la moció. 
 
Intervé el Sr. Garcia, portaveu del grup municipal OeC. Dir-li que votarem a favor d’aquesta 
moció, no hi afegirem res més i no voldria que ho entengués com una manca d’interès tot 
el contrari de vegades els silencis també són importants i en tot cas, totalment d’acord i 
votarem a favor. 
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Intervé el Sr. Rubió en nom del grup municipal CUP. No afegirem massa res a aquesta 
moció perquè hi estem plenament d’acord, només dir si cap més alt que ja n’hi ha prou 
d’aquest joc. També des dels municipis hem de dir que s’acabi amb aquesta injustícia 
hereva de les colonitzacions dels segles anteriors. Tot el que toca l’estat es converteix en 
or, evidentment en or capitalista que continua des del 1975, quan Espanya va deixar de ser 
país colonitzador. Amb una gran estratègia per saltar-se els acords internacionals, van 
aconseguir cedir el Sàhara Occidental al Marroc, i aquest, l’ha exprimit al màxim ja que el 
Sàhara és ric en recursos naturals, un d’ells el petroli.  
No ens estendrem, però recordem que la Minurso, organisme de les Nacions Unides, no 
està aconseguint els seus objectius, i ni tant sols la ONU és capaç d’acabar amb aquest 
espoli de riquesa i llibertats dels sahrauís. 
Apel·lem a la responsabilitat i als drets humans, així com a refermar la via acordada tant 
per Marroc com pel Front Polisari del referèndum d’autodeterminació, que recordem, 
s’havia de realitzar als anys 90. 
 
Intervé la Sra. Barnadas en representació del grup municipal ERC. Moltes gràcies a 
“Garrotxa pel Sàhara” i a l’Alba per aquesta moció que presenten avui, de fet jo havia 
portat una pàgina de coses i reflexions perquè buscant informació per parlar d’aquesta 
moció vaig entrar en una pàgina de l’ACAPS que les anomenava i em vaig quedar 
absolutament enganxada llegint cartes de gent empresonada, sinó segrestada a les 
presons, torturada, i la veritat es que m’havia escrit una pagina sencera però estic molt 
d’acord amb el company Xavier Garcia que a vegades els silencis ho diuen tot i nosaltres 
optarem pel silenci. Olot és una ciutat d’una llarga tradició de suport al poble Sahrauí i així 
continuarà sent i per tant evidentment com no pot ser d’altre manera, votarem a favor de la 
vostra moció. 
 
Intervé la Sra. Traveria en nom de l’equip de govern. En aquest Manifest s'ha fet una 
detallada descripció del greu problema del Sàhara Occidental, i no cal afegir gaire rés més. 
Només dir que la comunitat internacional admira la capacitat de resistència pacífica del 
poble sahrauí. 
Avui, 40 anys després del inici del conflicte i 27 anys després del fi de la guerra, encara no 
s`ha portat a terme aquest referèndum. 
I malauradament les relacions entre la ONU i el Marroc no passen per un bon moment, per 
la decisió del Govern del Marroc d’expulsar les oficines militars de la MINURSO (La Missió 
de les Nacions Unides per a la realització del referèndum al Sàhara Occidental). 
Estem d’acordar en demanar: que es compleixin les resolucions de les Nacions Unides 
sobre el conflicte del Sàhara occidental ; demanar que es garanteixi la realització d’un 
referèndum que acabi amb un conflicte de més de 40 anys de durada i demanar dotació 
clara de competències a la Minurso en matèria de Drets Humans. 
L’equip de govern vota a favor d’aquesta moció. 
 
Sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat, amb 21 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

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 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 
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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 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 
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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 normatives i 

protocols necessaris 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 actual elaborada per l’Observatori 
de Responsabilitat Social Corporativa, que serà substituïda per la que aprovi la Comunitat 
Europea en el seu moment. 
 
Presenta la moció el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Em sembla que he 
escollit una de les mocions que tinc més fàcils perquè amb el tema dels “Papers de 
Panamà” em sembla que tots estem bastant informats una mica d’aquesta qüestió en tot 
cas fer alguns apunts: dir que els paradisos fiscals provoquen disfuncions a nivell global 
però també a nivell local; estar en paradisos fiscals vol dir en el millor dels casos i que estic 
segur que són pocs, paguin uns impostos mínims i en la major part dels casos estar en 
paradisos fiscals bàsicament és per eludir el pagament dels impostos. 
Sabem que entre altres coses, no sols els serveis que presta l’estat: salut, cultura o els 
governs com el cas de Catalunya, però també els ajuntaments, una bona part dels seus 
ingressos depenen precisament dels ingressos fiscals de l’estat i per tant, els nostres a 
l’ajuntament d’Olot, va pujant i baixant en funció dels impostos que recapta. És evident 
doncs que aquesta menor recaptació té una influència directa amb el que pot fer, en aquest 
cas que menys coses pot fer, l’ajuntament d’Olot. 
No sols afecta a l’ajuntament i a les coses que pot fer l’ajuntament sinó que també ve a ser 
una competència deslleial per les empreses, aquelles que estan situades en paradisos 
fiscals i eludeixen el pagament d’impostos vol dir que poden treballar amb un marge més 
gran que altres empreses. En tot cas, també una reflexió, pot semblar que el tema dels 
“Papers de Panamà”, perquè no ha sortit encara només que una mínima part de les 
persones o els casos que estan afectats, aquesta empresa que ara coneixem aquestes 
dades o una part només encara, no és la empresa més important que es dedica a aquesta 
feina a Panamà, és la tercera o la quarta i hi ha molts més països que són paradisos 
fiscals, ho dic una mica per situar la magnitud de la tragèdia aprofitant el títol d’un llibre i 
com ens afecta aquest problema. Com el que es tracta a part de denunciar es mirar si es 
poden fer coses pràctiques trobem que sí que es poden fer algunes coses pràctiques i que 
es poden fer des de l’ajuntament, sobretot al moment dels concursos públics i d’adjudicar 
aquestes obres o serveis a segons quines empreses, és una mica el sentit de la moció que 
avui presentem. 
A continuació el Sr. García llegeix els acords que es proposen adoptar a la moció. 
Afegir que ens donem aquest, marge si s’aprova aquesta moció, de sis mesos per acabar 
de trobar la concreció que faci possible el que estem demanant. Som conscients que 
també té el seu grau de dificultat i així ho hem fet notar als serveis tècnics però estic 
esperançant de que sapiguem trobar la fórmula per fer-la possible i per tant afavorir, per no 
parlar amb negatiu, afavorir les empreses que sí realment compleixin amb els seus deures 
fiscals. 
 
Intervé la Sra. Tresserras en nom del grup municipal CUP. Els municipis són la clau de 
volta del país que estem construint, i aquest ha d’assentar unes bones bases. Resulta clau 
treballar amb objectius clars i amb uns marcs plenament democràtics, transparents i justos. 
El sistema capitalista està concebut perquè existeixin paradisos fiscals. Andorra, 
Liechtenstein, Luxemburg, les Seychelles o les Caiman] bé, no fa falta dir-ne masses 
més. 
Els paradisos fiscals serveixen per continuar augmentant les desigualtats i la poca qualitat 
democràtica d’aquesta falsa democràcia, i diem falsa perquè estem supeditats al capital, al 
deute i als bancs. Són aquests mateixos bancs que, jugant amb els números, amb les 
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rendes, amb les accions, amb els impostos, permeten que les grans empreses i les grans 
fortunes puguin anar inflant els seus comptes sense retornar res a la societat que, som els 
que consumim i produïm els seus productes. 
Com és sabut, existeixen infinitat de casos coneguts d’empreses, directius, polítics, 
partits] que han utilitzat els seus serveis. 
Ens sembla bé aquesta moció, sobretot perquè va en la línia del treball que estem 
realitzant i que ben aviat presentarem en aquest ajuntament. (criteris socials en concursos 
públics) 
No avançarem ni millorarem els nostres municipis si no canviem l’escala de valors amb la 
què estan sent administrats: hem de fer pedagogia a través de l’exemple per acabar amb la 
vergonya del frau fiscal i especialment amb els paradisos fiscals, és per això que si 
realment volem acabar amb la situació hem de començar a fer coses concretes, i fer-les ja, 
i aprovar aquesta moció pot ser el primer pas. 
Que NO es contractin empreses que facin servir paradisos fiscals en la seva activitat  és un 
primer granet de sorra, per lluitar contra el frau fiscal. Olot ha de ser una ciutat compromesa 
a fer els passos necessaris per assegurar que els concursos públics afavoreixin les 
empreses que tenen conductes fiscals responsables. 
Obriu una via en que esperem tots el grups hi donin suport. Us anunciem el suport de la 
CUP. Entenem que és un problema global però cal actuar localment i compartim la 
necessitat de donar resposta des dels municipis a un problema global que representa 
l’existència dels paradisos fiscals. Els interessos de les multinacionals acaben marcant 
sempre la pauta però creiem molt necessari que els nostres diners públics no vagin a parar 
a la butxaca de cap empresa, banc o fons d’inversió que utilitzi paradisos fiscals per evadir 
impostos. No serà possible si no implantem mesures encaminades a una major 
transparència i responsabilitat fiscal en les licitacions públiques del nostre Ajuntament. És 
una proposta agosarada i tenim feina si de veritat volem ser conseqüents amb el que 
s’aprovi en el ple. Haurem de començar a fer canvis, agilitzar l’ús del programari lliure i 
deixar de contractar llicències informàtiques com Microsoft que factura a Irlanda la major 
part de les vendes que es fan a l’estat espanyol, o  acabar amb els contractes de telefonia 
mòbil amb Movistar, o substituir els aparells Apple que és una empresa que fa servir 
l’enginyeria financera per estalviar impostos. És una via a explorar per recuperar la 
capacitat de control dels nostres diners públics. 
 
Intervé el Sr. Juncà en nom del grup municipal ERC. Nosaltres estem plenament d’acord 
amb tots els arguments que ha dit en Xavier tant els socials, ètics o econòmics o de tot 
tipus que justifiquen plenament la moció i volíem aprofitar per valorar aquesta vessant 
pragmàtica que té la moció, perquè a vegades que en aquest tipus de temes tan 
transcendents ens quedem en el debat ideològic que esta molt bé i és necessari, però 
també el plus que se’ns demana és a vegades d’intentar parlar d’aquests debats a nivell de 
l’ajuntament i això ho lligo també amb l’agraïment en la flexibilitat per redactar una moció 
que possibiliti justament fer aquest treball pràctic entre tot l’ajuntament i mirar de quina 
manera els concursos públics o tots els àmbits on l’ajuntament té capacitat d’incidència 
puguem posar el nostre granet de sorra perquè  cap de les coses que diem a nivell 
ideològic passi a nivell local i per tant, votarem a favor i amb molt d’orgull. 
 
Intervé la Sra. Fité en nom de l’equip de govern. Entenem que aquesta moció té com a 
objectiu principal declarar públicament el rebuig cap als paradisos fiscals i cap a totes 
aquelles persones, empreses i entitats que eludeixen les seves responsabilitats i 
disminueixen la capacitat de l’administració per donar resposta a les necessitats de les 
persones i la societat. 
Dit això, voldria fer un aclariment sobre el punt 2 dels acords de la moció que parla de 
buscar mecanismes per evitar la contractació d’aquestes empreses. ELS PROCESSOS DE 
CONTRACTACIÓ estan subjectes a una normativa que determina els criteris d’accés dels 
contractistes que concorren als processos de licitació pública. La competència per 
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modificar aquest normativa és de l’estat i el marc legal vigent de contractació pública (tal 
com recull la resolució del Parlament de Catalunya de 19 de juny de 2014) no estableix 
aquesta causa (la de tenir la seu social en un paradís fiscal) com a motiu de prohibició per 
a contractar. En aquests moments l’única manera que tenim de garantir la solvència 
econòmica dels contractistes és mitjançant una declaració jurada que compleixen amb les 
obligacions tributàries i estan al corrent de pagament. 
Ara bé, malgrat la nostra manca de competències en el marc legal vigent de contractació 
pública, per convicció i per compromís entenem que és imprescindible: 

• Fer pública la declaració d’Olot com a “Zona lliure de paradisos fiscals”. 
• Continuar fent pública la documentació de les empreses que optin als concursos 

públics al perfil del contractant. 
• Estar molt atents a les actuacions del Parlament de Catalunya i de les Associacions 

Municipalistes de Catalunya, per incorporar en el nostre funcionament les 
normatives i protocols que ens ajudin a avançar en la lluita contra l’incompliment de 
les obligacions fiscals de les empreses. 

Com a Ajuntament tenim l’obligació de denunciar aquelles actuacions que atempten contra 
el bé comú i l’estat del benestar. I encara que el nostre àmbit de competència, en aquestes 
qüestions, sigui pràcticament inexistent, hem de deixar clars quins són els nostres valors, 
els nostres principis i fer tota la tasca pedagògica i educativa possible per canviar aquelles 
conductes, actituds i comportaments perjudicials per les persones i la societat. Per això, hi 
votarem a favor. 
 
Tancat el debat, i sotmesa la proposta a votació, s’aprova per unanimitat, amb 21 vots a 
favor (9 CiU, 5 ERC, 3 PSC, 3 CUP, 1 OeC). 
 

17.1. - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL D'ERC PER DEMANAR EL 
COMPROMÍS PÚBLIC SOBRE LES PROPOSTES DEL PLE ANTERIOR REFERIDES AL 

PAES DE LA CIUTAT 
 
Núm. de referència : X2016008688     
Núm. expedient: SG022016000011 
 
 Celebrem l’aprovació del PAES en l’anterior Ple perquè tenim el convenciment que és una 
eina de gestió molt vàlida per caminar cap a la reducció de les emissions. 
 
Entenem que ens presenten un projecte a llarg termini (fins el 2020) i que necessita d’unes 
eines d’acompanyament vitals per al seu assoliment. 
 
Fem notar també que hi ha accions transversals que impliquen el Consell Comarcal i 
l’ICAEN, i que la coordinació amb aquests organismes ha de ser important. 
 
En la proposta del pla d’inversions, hi ha un quadre on es detalla una inversió de  
 
 Inversió privada Ajuntament (€)  Cost total (€) 
2013-2015  40.000,00  3.730.029,94  3.770.029,94 
2015- 2020 239.213.482,36  3.298.319,50  242.511.801,86 
 
Per això, i pel que ja vam exposar en el Ple anterior, proposem l’adopció dels següents 
acords: 
  
1. Que s’expliciti quin és el regidor o regidors responsables de l’aplicació del PAES. 

Entenem que hi ha accions de medi ambient i altres d’energia o intervenció en l’espai 
públic, i per tant és molt important visualitzar quin és el responsable polític. 
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2. Que es creï una comissió de seguiment, no només informativa, que tingui una 
periodicitat de reunió trimestral i que sigui una comissió político-tècnica, on estiguin 
representats tots els grups municipals i els tècnics responsables de la implementació del 
Pla. 

 
3. Que en el proper ple o en la comissió de seguiment s’expliquin les inversions i de quina 

font surten els 239 milions d’inversió privada. 
 
4. Que en la primera reunió de la comissió es presenti una temporització real i assumible 

per l’equip de govern. També que es presenti, ja que no va sortir en els pressupostos 
d’aquest any, quina serà la destinació d’enguany al PAES. 

 
5. Que l’equip de govern es comprometi a presentar en els propers pressupostos una 

partida per al PAES, recordant que el pla aprovat diu que destinarà 3 milions d’euros en 
els propers 4 anys. 

 
6. Que hi hagi una reunió anual amb el Consell Comarcal, també politicotècnica per valorar 

totes aquelles accions que són conjuntes entre el Consell Comarcal i aquest 
Ajuntament. 

 
7. Donar trasllat dels acords al SIGMA, al Consell Comarcal, a l’ICAEN i al CILMA. 
 
Intervé la Sra. Barnadas, en representació del grup municipal ERC. El Ple de la passat 
vàrem aprovar el PAES i ja vàrem dir que això ens feia sentir molt satisfets que la ciutat 
avancés en aquest sentit. 
La veritat és que seríem els primers interessats en deixar de parlar del PAES en els plens, i 
creguin-me que aquest seria el nostre objectiu, però també és cert que representem a 
molts ciutadans que confien en què quan s’aproven les coses es portin a terme, i per tant 
insistirem en un parell de situacions que ja vàrem dir en el Ple anterior, i que bàsicament 
estan centrades en dos punts; és a dir, qualsevol Pla necessita unes eines 
d’acompanyament, que són la temporalització real i unes eines econòmiques, i per tant 
vàrem començar fent una petició, l’altre dia en el Ple, que era la creació d’una Comissió 
político-tècnica, i per tant se’ns va dir que sí que es faria, i ha passat aquest mes, no hem 
tingut més notícia, i per això vàrem pensar de presentar aquest moció, perquè el Ple 
d’aquest Ajuntament, pensem que és on s’han d’adquirir els compromisos, és on s’han de 
retre els comptes amb la ciutadania, i per això demanem que en aquest quatrienni que ens 
queda per davant –bé, quatre o cinc anys, fins el 2020–, es pugui fer un seguiment 
d’aquest PAES.  
Dintre de la moció, explico quines són les sol·licituds que nosaltres fem, perquè s’entengui 
al màxim de bé; és a dir, demanem qui el liderarà perquè pensem que hi ha d’haver un 
representant polític que lideri aquest Pla, que li doni empenta i el guiï fins al seu màxim 
assoliment; també demanem que en el Pla hi figuraven uns certs valors, tant d’inversió 
privada –valors econòmics– com d’inversió pública, i per tant demanem que en aquest Ple 
també s’expliquin per part de la inversió privada, més o menys, quin seria el seu origen, i 
també pel que fa a la inversió pública, donat que ja estem al 2016, i que per tant el Pla 
simplement que hi ha, i en el pressupost d’aquest any no hi figurava cap tipus de partida 
que parlés del PAES, que es digui en aquest pressupost, quina seria la partida que s’hi 
destinaria. I ja pel que fa al 2017, que és el proper pressupost que aprovarem, que ja surti 
una partida referent al PAES. 
I tot això perquè de fet en aquests cinc anys es té planificada una inversió de tres milions 
d’euros, per tant pensem que és important que es posi lloc d’on sortiran i com seran 
invertits aquests tres milions d’euros.  
El tema del calendari que demanem que també es presenti actualitzat, és perquè el PAES 
que vàrem aprovar, i de fet el vàrem aprovar així tal qual estava, perquè la veritat és que 
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teníem moltes ganes d’aprovar-lo, però sí que tenia com una barreja de calendaris, hi havia 
uns espais que anaven del 13-15, uns que anaven del 16-20, i per tant si s’ha de fer i s’ha 
de portar a terme aquest PAES, necessitem que el calendari sigui real. En aquest sentit no 
tenim cap mena d’impediment que si hi ha alguna acció que no es pot dur a terme, es digui 
amb tota tranquil·litat, però que tot el que es digui pugui ser dit en aquest Ple, i que tot el 
que es digui que es farà, es faci. Bàsicament –torno una mica endarrere amb el que vaig 
dir l’últim dia– és perquè en aquest període 13-15, que de fet encara no estava 
implementat del tot i que necessitava diferents aprovacions, les accions que s’havien fet de 
totes les proposades, no arribaven a aquell 20%, o eren al voltant del 20%, i per tant 
entenem que l’equip de govern fes una reformulació de la temporalització del PAES.  
Entenem que senzillament és una formalització, és a dir, aprovar-ho al Ple no ha de tenir 
cap problema, perquè el Ple de fet és on s’han de donar les explicacions oportunes de 
qualsevol cosa que el propi equip de govern porti a aprovació, i també, deixin-me que torni 
a expressar la sensació que fa anys es va aprovar el que es deia PALS, que també era un 
tema relacionat amb el medi ambient, i que va quedar bastant oblidat en un calaix. I davant 
d’això, ara que estem aquí i que podem portar aquest PAES a la seva realització total, per 
això demanem en aquest cas, que s’acordin aquest punts per Ple. Passo a llegir-los, 
perquè penso que ara ho he explicat, i per tant anem a llegir-los perquè quedi clar el que 
demanem que s’aprovi. 
A continuació la Sra. Barnadas llegeix els acords que es proposen adoptar en la moció.  
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem a favor de la moció que 
presenta ERC. Dir que els continguts del PAES són continguts molt importants, afecten 
molt el model de ciutat que volem, i són temes referents a temes de medi ambient i 
energia, intervenció –com diu la Sra. Barnadas– en el territori, i per tant sembla que a part 
dels continguts també es tractaria de fer realitats aquests compromisos i declaracions que 
fem contínuament de participació i transparència, i per tant, aquest compromís que es 
concretaria amb aquesta comissió que proposen, ens sembla que faria realitat les dues 
coses; per tant votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. Ens sumem a la moció que 
presenta ERC perquè entenem que hi ha poca voluntat de l’equip de govern d’explicar amb 
claredat i sobretot, no només als partits, sinó a tota la ciutat, com es concreten mocions 
que s’aproven en aquest ple. En concret, aquesta moció serveix per demanar-los que ens 
expliquin de quina manera plasmem la desplegament del PAES. Si, sabem que ja s’estàn 
fent coses, com accions en l’enllumenat públic, en edificis municipals, gestió] però, 
pensem que cal una major implicació per abordar aquest tema. Els punts de la moció ens 
semblen totalment correctes i no hi veiem cap més interès que la nostra ciutat conegui amb 
detall què és això del PAES. De fet, la moció es refereix a que utilitzin els mecanismes de 
que ja disposem recollits en el rom per explicar les accions de govern. Nosaltres sempre 
els ho hem dit, expliquin el que fan, o el que volen fer amb els màxims detalls possibles. Si 
la informació es dona, les persones que vivim a la ciutat podem entendre i valorar la feina 
que segurament moltes vegades no es veu.  
No cal que els diguem que nosaltres som ecologistes i que tot el que sigui fer passes per 
anar revertint situacions per, en aquest cas, reduir el volums de CO2, ens semblarà bé, 
sempre podem anar més enllà, però mentre les normes les marquin les grans empreses i 
els grans capitals...podem fer poc, i mentre mantinguem aquest model de gestió 
mediambiental, basat en els combustibles fòssils i en energies no renovables, tampoc.  
El PAES és un inici per anar revertint dinàmiques, i per això també el veiem necessari, i, 
com els companys d’esquerra, els demanem que siguin capaços de concretar accions, 
pressupostar-les i posar-hi terminis, podriem entendre que no han tingut temps i que 
encara no s’hi han posat, d’acord, però això no treu que s’hi puguin posar i que quan ho 
tinguin clar ho exposin amb claredat i si volen amb orgull d’haver realitzat una bona feina, 
com fan en altres casos per explicar a la ciutat diverses accions.  
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Intervé el Sr. Guix, en representació de l’equip de govern. Sra. Barnadas, que presenta la 
moció, el PAES el va redactar el Departament de Medi Ambient d’aquest Ajuntament, es va 
encarregar de la seva informació i tramitació i redacció final, i això vàrem encarregar-ho a 
SIGMA. Ara una vegada aprovat el document, li toca a l’Àrea d’Infraestructures i Obra 
pública la seva execució, per tant jo, per contestar aquesta moció, li passo la paraula al Sr. 
Gelis.  
 
Intervé el Sr. Gelis, en representació de l’equip de govern. En el Ple del passat mes de 
març en el punt referent a la aprovació definitiva del Pla d’acció per a l’energia sostenible 
(PAES), vostè va fer una extensa intervenció referida a les accions que proposa aquest 
pla, va manifestar el seu acord sobre cadascuna d’aquestes accions i va lamentar, segons 
la seva opinió, el molt escàs compliment per part de l’equip de govern dels objectius 
proposats, tant pel que fa a la programació anual com pel que fa a la inversió destinada. 
També va expressar el seu dubte sobre la voluntat política de l’equip de govern de voler 
implementar el PAES que portàvem a aprovació. 
Vull dir-li que com equip de govern estem totalment compromesos amb l’aplicació del  
PAES tant pel que fa referència a les accions que s’han de fer, com per les que ha de 
pressupostar el municipi, és més, una part important d’aquestes accions ja està executada, 
i una altre part està projectada com més endavant li explicaré. 
Cal tenir molt present que la part d’inversió més elevada del pla correspon a la iniciativa 
privada, una mica més de 239.250.000 €, i a l’Ajuntament d’Olot, li correspon una inversió 
d’una mica més de 7 milions d’euros. També cal tenir present que el Pla no contempla les 
emissions del sector industrial ni les emissions del sector agrícola, ni tampoc cap tipus 
d’inversió en aquests dos sectors.  Crec que és bo recordar que totes les accions previstes 
han d’estar acabades al finalitzar l’any 2020. Tenim per tant, 5 anys per endavant per 
donar compliment a les diferents accions no acabades o no projectades, i és clar que no 
podem esperar a fer-les en el últim moment, sinó al llarg de cadascun d’aquests cinc anys.  
Pel que fa a la situació real a dia d’avui respecte a la execució del PAES l’informo que des 
de que estava en fase de redacció hem realitzat al llarg d’aquests últims anys tota una 
sèrie d’accions per un import total de 1.997.054 €, amb una reducció d’emissions de CO2 
estimada de 1.697 tones, que representen un 38,00% sobre la inversió prevista per 
l’Ajuntament i un 30% sobre la reducció  de les emissions previstes. 
Pel que fa a les accions projectades tenim previst executar dintre el 2016, inversions per un 
import de 1.158.000 €, amb una reducció estimada d’emissions de CO2 de 982 tones. 
Per tant, a final de l’any 2016, s’haurà fet una inversió total de 3.155.054 € (un 60% sobre 
el total previst), i una reducció d’emissions de CO2 estimada de 2.679 tones (un 48% sobre 
el total previst). 
El nombre total d’accions previstes en el PAES es de 61, 26 corresponen a l’Ajuntament 
d’Olot i 35 al sector privat. S’han executat a dia d’avui, 15 de les 26 previstes per part 
municipal,  per tant quedaran pendents de realitzar 46 accions fins al final de període. 
M’agradaria destacar algunes de les accions més importants realitzades fins ara: 
designació d’un gestor energètic; estalvi energètic en edificis municipals 239.000 euros;  
estalvi energètic enllumenat públic 898.000 euros; adquisició de vehicles elèctrics i híbrids.  
105.000 euros; Xarxa espavilada 750.000 euros; redacció del Pla de Mobilitat i cobertura 
Transport nou hospital 130.000 euros; ordenances fiscals que bonifiquen diferents 
impostos –ICIO, IBI, IAE– per incentivar les energies renovables; s’ha incentivat el consum 
d’energies renovables en el sector terciari privat (plaça mercat,comerços antic hospital, 
etc.) 
La part del PAES que fa referència a la inversió privada, preveu que des de l’administració 
hem de fer campanyes d’informació, de sensibilització i de divulgació respecte al ús de 
vehicles, electrodomèstics, calderes i aparells de calor i fred eficients energèticament i que 
utilitzin combustibles el més sostenibles possible. Així mateix en el àmbit de la construcció, 
també contempla el fer campanyes d’informació per tal de construir edificis i habitatges 
sostenibles. Aquestes accions les anirem fent de manera habitual dintre el pla de 
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comunicació de l’Ajuntament i a més està previst fer campanyes concretes sobre diferents 
temes.  
També es continuaran organitzant jornades tècniques com la que es va fer sobre el canvi 
climàtic, ampliada amb una exposició de plafons al carrer, fent referència a aquest tema. O 
jornades d’energies alternatives al Torín, amb una demostració de vehicles elèctrics.  
Per acabar, insisteixo en el nostre compromís d’implementar el PAES, pel que fa a les 
actuacions que corresponen a l’Ajuntament, i tal com els hi va acceptar el regidor Sr. Josep 
Guix en representació de l’equip de govern en el torn de rèplica del Ple anterior, 
constituirem una comissió de seguiment del PAES amb representació dels diferents grups 
municipals. Aquesta comissió decidirà la freqüència i el funcionament de la mateixa.  
Els hi hem proposat un redactat per consensuar els acords de la moció, però no ha estat 
acceptat pel seu grup. Entenem que si es crea una comissió ha de poder treballar i si 
s’aprova tot per ple no quedarà contingut. 
Creiem que pràcticament tot el que demanen en els altres punts son qüestions que es 
poden proposar i debatre dins la comissió, i per tant, el sentit del nostre vot serà contrari a 
la aprovació de la moció en els termes que està redactada. 
 
Intervé la Sra. Barnadas. En col·loquial els meus alumnes dirien que és al·lucinant, però jo 
diré que és sorprenent. De fet el que ha fet el Sr. Gelis ara és explicar al Ple les accions 
que s’havien fet fins ara, la qual cosa ens alegra moltíssim, i després un cop dit això, 
continuo sense entendre el perquè d’aquest vot negatiu, però sorprèn que l’equip de 
govern presenta un Pla i quan se li demana que expliqui al Ple continguts d’aquest Pla, s’hi 
negui. I ho passi tot a una comissió, que les comissions a vegades funcionen, a vegades 
no tant, i pensem que el lloc on s’han de justificar els diferents actes dels plans que 
proposa el propi equip de govern, ha de ser el Ple, sense cap problema. 
Falta de transparència, no ho sé, ja ho valorarà la ciutadania, la qual cosa no passa res, 
seguirem preguntant al Ple totes aquelles qüestions sobre el PAES que creiem oportunes. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 9 vots a favor (5 ERC, 3 
CUP, 1 OeC) i 12 vots en contra (9 CiU, 3 PSC). 
 

18.1. - MOCIÓ PRESENTADA PEL GRUP MUNICIPAL ERC PER DEMANAR QUE LA 
CIUTAT D'OLOT PASSI A SER UNA VILA GROGA A FAVOR DE L'EDUCACIÓ 

PÚBLICA DE QUALITAT 
 
Núm. de referència : X2016008691     
Núm. expedient: SG022016000012 
 
Un municipi esdevé Vila Groga quan el seu Ple Municipal aprova comprometre’s a treballar 
en la defensa d’un model públic d’educació, és a dir, l’educació pública, de qualitat, en 
català, inclusiva, democràtica, laica, participativa, diversa i per a tothom. I, alhora, dóna 
suport també a les reivindicacions dels moviments socials i educatius contra la LOMCE. 

La LOMCE no és només una llei regressiva, segregadora, més pròpia del segle XIX que no 
pas del segle XXI; és també una llei que redueix encara més les competències educatives 
de les administracions locals. Amb la LOMCE, entre altres coses, els municipis també 
deixen de ser interlocutors en la definició de l’oferta educativa i desapareix el representant 
municipal dels consells escolars dels centres concertats. 

Aquest despertar de Viles Grogues per tot Catalunya és fruit del desig creixent per part 
d’alguns municipis de reclamar davant de les administracions un paper més actiu i rellevant 
en matèria educativa. 

Sabem, com manifesta el nostre projecte d’”Olot, ciutat educadora” que l’educació 
comença als zero anys i no s’acaba mai, ja que va lligada al creixement i al 
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desenvolupament integral de les persones. El procés educatiu és constant i divers al llarg 
de la vida i es produeix en qualsevol moment i espai de la nostra ciutat o poble. La 
constatació d’aquesta, diguem-ne, obvietat fa que a poc a poc augmenti el nombre 
d’ajuntaments que volen assumir més competències en educació i tenir més pes a l’hora 
de dissenyar i d’aplicar un model educatiu que respongui a les necessitats actuals de la 
nostra societat.  
 
La LEC (Llei d’Educació de Catalunya – Llei 12/2009, del 10 de juliol) diu en el seu 
preàmbul: “La Llei d’educació requereix la implicació de la comunitat educativa i de la 
societat catalana en l’acompliment de les seves finalitats”. La realitat, però, és que això al 
final queda en no res i és una simple declaració de bones intencions. 
 
Quan comencem la casa per la teulada i fem les lleis des de dalt sense comptar amb els de 
baix, que som els qui coneixem de primera mà les mancances i les virtuts del nostre 
sistema educatiu, però també les necessitats educatives del nostre entorn, costa molt de 
creure que hi hagi un desig real de fer que l’educació sigui una responsabilitat compartida 
per tota la societat. D’una banda, el departament d’Ensenyament reclama la implicació de 
la comunitat educativa però, de l’altra, aquest mateix departament fa i desfà al seu gust 
sense permetre que la comunitat educativa i els municipis tinguin un paper actiu en el 
disseny del model educatiu.  
 
Alguns ajuntaments ja han entès, molt abans i tot que les altres administracions, que la 
millora de la qualitat educativa comença amb els municipis assumint un major 
protagonisme i segueix amb l’anàlisi del model actual, el debat i la definició d’un nou model 
educatiu, tot això amb la participació i el treball conjunt de les institucions, la comunitat 
educativa i tots els agents socials que hi intervenen.Com dèiem, el projecte educatiu 
d’”Olot, ciutat educadora” va en aquesta línia. 
 
Tots estarem d’acord, tal i com recull la LEC, que l’educació és un dret de totes les 
persones; que l’exercici d’aquest dret s’ha de garantir al llarg de tota la vida i atenent totes 
les facetes del desenvolupament personal i professional; que l’educació és la porta 
obligada a la realització personal i al progrés col·lectiu; és la palanca que fa possible la 
superació dels condicionants personals, socials, econòmics i culturals en origen; és la clau 
de les oportunitats per a superar les desigualtats; i que cal garantir d’una manera efectiva 
el dret a l’educació per a tothom, tot removent els obstacles de tota mena que el dificultin] 
 
Si ens ho creiem de debò i volem que l’educació sigui tot això, hauríem d’estar també 
d’acord que no podem deixar al marge (o amb un paper residual) les administracions 
locals. Els municipis han d’assumir més competències educatives i han de dissenyar el seu 
propi model educatiu de ciutat conjuntament amb les altres administracions educatives, la 
comunitat educativa i els agents socials.  
 
Necessitem models educatius municipals que contemplin el disseny del mapa escolar i de 
l’oferta educativa; el foment de la matrícula en centres públics; projectes que garanteixin 
l’accés de tothom a l’educació independentment de les seves circumstàncies personals, 
econòmiques o socials; el lligam entre l’educació formal i l’educació no formal; la 
participació i el treball en xarxa; la potenciació del binomi esport i educació; la importància 
de l’educació artística; la defensa de l’educació en català; recursos per a la prevenció, la 
detecció i l’atenció de trastorns de salut] 
 
Atès que portem temps suportant retallades en l'Educació Pública a causa de la crisi 
econòmica, que n’afecten la qualitat  
 
Atès que les mesures preses en la legislatura anterior, tant pel govern de la Generalitat 
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com el de l’estat, han significat retallades en aportacions a les escoles bressol municipals, 
la disminució de beques de menjador (malgrat els esforços de les últimes setmanes), 
l'aplicació del 21% d'IVA en el material escolar, l'augment de les taxes universitàries, el 
pagament de la matrícula en Formació Professional Superior, la reducció de plantilles del 
personal docent, l'augment de ràtios, el tancament d'escoles o la recent reforma de la llei 
d'educació amb la LOMCE del Ministeri d'Educació per citar algunes d’aquestes mesures.  
 
Atès que tot plegat redueix la qualitat en l'Educació Pública i a més agreuja la situació 
econòmica de moltes famílies, com en el cas de les escoles bressol, on es veuen 
augmentades les quotes, perquè els municipis no poden cobrir la part que deixa de donar 
la Generalitat a causa de les retallades que aquesta també pateix.  
 
Per tot el que exposem anteriorment,  proposem l’adopció dels següents acords:  
 

1.  Que l’Ajuntament se sumi a la campanya “Vila Groga” com a part que és de la 
Comunitat Educativa i com a administració més propera i coneixedora de la 
ciutadania en la defensa del model públic d'Educació, declarant la ciutat d’Olot “Vila 
Groga”. 

 
2.  Que l’Ajuntament acompanyi els moviments socials en les seves reivindicacions 

enfocades a aconseguir una Educació Pública de Qualitat.  
 

3.  Comprometre’s en la defensa de l’escola pública i de qualitat, perquè és l’escola de 
tots i totes. 

 
4.  Vetllar perquè l’educació no deixi mai de ser un DRET de ciutadania, i que 

garanteixi l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no 
discriminació i actuï com a element compensador de les desigualtats personals, 
culturals, econòmiques i socials. 

 
5.  Defensar la immersió lingüística com a eina per aconseguir la igualtat 

d’oportunitats, la inclusió educativa i compensadora de les desigualtats personals 
econòmiques i socials. 

 
6.  Crear els espais comuns de treball per tal que el govern local i tots els agents 

educatius i socials puguin participar en el debat que s’ha d’endegar sobre quin ha 
de ser el nou model educatiu que volem per a la República Catalana. 

 
7.  Expressar el seu total i absolut rebuig a la Llei Orgànica per a la Millora de la 

Qualitat Educativa (LOMCE), alhora que insta la Generalitat de Catalunya perquè 
es declari insubmisa a la llei i suspengui la seva aplicació a Catalunya, tal com ja 
han fet altres comunitats autonòmiques de l’estat espanyol. 

 
8.  Donar trasllat dels acords al Departament d’Ensenyament, als grups polítics del 

Parlament de Catalunya, al Consell Educatiu de Ciutat i al conjunt de centres 
educatius i AMPA de la ciutat. Així com també al col·lectiu d’Ensenyants de la 
Garrotxa. 

 
Presenta la moció el Sr. Gómez,  portaveu del grup municipal ERC. Mirarem de passar 
directament als acords, perquè em sembla prou aclaridors del que demanem, i en tot  cas  
faré algun petit apunt respecte algun d’aquests acords. 
El Sr. Gómez llegeix els acords que es proposa d’adoptar en la moció. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Votarem favorablement la moció 
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que presenta el grup d’ERC, només un petit comentari o matís: entenem que la moció 
s’encara més, com a mínim la part expositiva, a la formació reglada, i a nosaltres ens 
hauria agradat que s’hagués plantejat la formació en un sentit més ampli, per tant, al llarg 
de tota la vida, com en algun punt es diu, però ho dic aquí, hi ha l’ocupacional per a la gent 
aturada; la continuada per a la gent que està treballant; o la gent que està jubilada o 
aturada, però que també té dret al desenvolupament personal, en coses no 
necessàriament relacionades amb la formació professional. 
I en aquest sentit, sí que llavors donar trasllat en aquest sentit als empresaris, als sindicats, 
associacions de veïns; és  a dir, entitats que tenen a veure en algun sentit amb aquest 
tipus de formació també. Votarem a favor.  
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. En aquests moments de 
construcció nacional, l’educació ha de ser la base indestriable i esdevenir un eix cabdal en 
la nova república catalana.  
Actualment, la LEC, Llei d’Educació de Catalunya, genera diferents problemàtiques i és 
evident que necessita una revisió a fons.  
Com diu l’ILP d’educació: La Llei 12/2009 d’Educació de Catalunya (LEC) s’ha mostrat del 
tot incapaç de donar una resposta positiva al nostre sistema educatiu i ni tan sols ha 
complert amb els seus propis compromisos. La situació de desigualtat entre els centres de 
titularitat pública i els centres privats concertats fa que hagi augmentat de manera perillosa 
la discriminació educativa i la segregació per condicions socioeconòmiques de l’alumnat. 
Una situació socialment regressiva i pedagògicament negativa, ja que, tal com assenyalen 
els experts, els sistemes segregadors donen pitjors resultats. Segons tots els estudis, 
l’Estat espanyol i Catalunya en concret estan al capdavant de la privatització de 
l’ensenyament, i és el segon país, després de Bèlgica, que té menys alumnes a les aules 
públiques i on el capital privat en el sistema educatiu augmenta més significativament. 
L’augment de la pobresa infantil i la manca de beques per fer-hi front; actualment hi ha un 
milió d’alumnes dels quals el 28% estan per sota el llindar de la pobresa segons 
l’IDESCAT, això representa 300.000 alumnes; hi ha una mitjana d’unes 80.000 beques 
concedides, això vol dir que per cobrir les necessitats bàsiques caldrien com a mínim 
220.000 beques més. La quantitat de joves que no poden accedir a la universitat per 
problemes econòmics (la caiguda de la preinscripció universitària és més del doble que la 
caiguda demogràfica) i són les classes més desafavorides les que estan desistint d’accedir 
a la universitat 
El creixent malestar als centres per les noves formes de gestió vertical que dificulten 
terriblement el treball en equip, la participació de les famílies i la comunitat educativa en les 
decisions del centres. L’empitjorament de les condicions laborals del professorat que 
impossibiliten donar resposta a l’alumnat amb més dificultats, la imposició de la LOMCE 
que la majoria de centres ja han rebutjat].Són només alguns dels problemes que tenim 
sobre la taula. 
La Generalitat subvenciona amb 30 milions d'euros cada any les 16 escoles catalanes 
vinculades a l'Opus Dei. La xifra oficial dels concerts en els últims sis anys a través del 
Departament d'Ensenyament, ascendeix a 180 milions d'euros i, pràcticament, no va 
disminuir malgrat les retallades en Educació. 
Recordem que Junts pel Sí va rebutjar la possibilitat de desconcertar aquells centres 
educatius vinculats a ordes religiosos que segreguen per sexe.  
En punt 4, que es diu:  
4. Vetllar perquè l’educació no deixi mai de ser un DRET de ciutadania, i que garanteixi 
l’equitat, la igualtat d’oportunitats, la inclusió educativa i la no discriminació i actuï com a 
element compensador de les desigualtats personals, culturals, econòmiques i socials.  
Cal tenir en compte que tenim molta feina a fer i hem de ser valents i tots els que estem 
aquí presents tenim la responsabilitat política per tal que aquest punt es compleixi.  

- A Olot també passa que hi ha infants i joves que no tenen els llibres perquè els 
seus pares no ho poden pagar. 
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- A Olot també passa que hi ha infants i joves que no van de colònies perquè no s’ho 
poden pagar.  

- A Olot actualment hi ha nens i nenes que tenen gratuïtat del menjador perquè estan 
sota el llindar de la pobresa però com que van a les concertades i aquestes el preu 
del menjador és més elevat i la Generalitat no ho subvenciona, i per tant, aquests 
nens només es poden quedar tres dies a la setmana a dinar.  

- A Olot també passa que hi ha infants i les seves famílies que viuen en habitatges 
que  estan en condicions lamentables i que a part dels problemes de salut que 
provoca viure en un pis ple d’humitats, els infants no tenen les condicions 
necessàries per poder estudiar i fer deures tranquil·lament.  Recordem que tenim 
270 pisos buits del bancs que es poden posar en lloguer social i que l’ajuntament 
només cal que els motivi a fer-ho.  

I tot això evidentment té a veure amb l’equitat i la igualtat d’oportunitat i en el fracàs 
escolar.  Si realment els preocupa, com van dir l’altra dia el Sr. Juncà  o el Sr. Vayreda,  
que necessitem persones més formades i qualificades, cal fer prevenció i cal destinar els 
recursos i esforços que calguin en l’educació dels nostres infants i joves.  
Per cert, celebrem que el Parlament hagi aturat el decret del 3+2 dels estudis universitaris. 
 
Intervé el Sr. Mir, en representació del grup de govern. Agrair a ERC la presentació 
d’aquesta moció, sempre ens agrada que l’educació estigui al centre del debat del Plenari 
Ha quedat palès, que aquesta moció és compartida per a tots els grups del Consistori. 
Aquesta, de ben segur, és una de les mocions que clarament podíem haver presentat de 
forma conjunta tots els grups del consistori, en temes d’educació creiem que hauria de 
primer l’acord i el consens per damunt d’altres consideracions. 
De fet, una de les demandes dels moviments proposem recolzar en aquesta moció, és que 
hi hagi més acord i més consens entre els partits polítics en temes educatius. 
En defensa de l’educació pública, de qualitat, en català, inclusiva, democràtica, laica, 
participativa, diversa o per a tothom 
Són uns conceptes amb els quals ens hi sentim totalment identificats, que prenem com a 
referents en el treball del dia a dia i que queden reflectits, evidentment, al nostre Pla de 
Govern, per tant, ens prenem aquesta moció com un estímul per seguir treballant en 
aquesta línia. 
Tenim un oferta educativa de titularitat municipal, quantitativament i qualitativa, important, 
amb la voluntat ferma de preservar-la i millorar-la. 
Uns recursos educatius d’acompanyament i suport que reafirmen aquesta voluntat de 
servei educatiu públic (IMEJO, OME, PTT, PEE, TEA, UEC, ...) 
Som Ciutat Educadora i per tant tenim un compromís amb la ciutadania de treballar en la 
consecució d’aquests objectius i d’estendre aquest concepte a tots els àmbits del nostre 
municipi.  
Crec que es posa de manifest doncs,  la clara voluntat d’aquest equip de govern de situar 
l’educació com a eix central del model de ciutat que volem. 
Estem d’acord, també, en què la LOMCE és una llei d’educació nefasta que, entre molts 
altres criteris regressius,  redueix competències a l’Administració local, que és la més 
propera i la que millor pot donar resposta a les necessitats de la ciutadania. Per tant també 
reclamem més competències i més recursos per fer front a un dels reptes més importants 
de la nostra societat, l’educació al llarg de la vida. 
Pel que fa als acords, la gran majoria els compartim: Sumar-nos a la Campanya “Vila 
Groga”, ja que també som comunitat educativa;  acompanyar moviments socials per 
l’escola pública; defensar-la; educació dret de tothom; immersió Lingüística (model 
inclusiu); rebuig a la LOMCE, qualsevol iniciativa per derogar-la benvinguda sigui. 
Fins aquí l’argumentació sobre la moció presentada pel grup d’ERC, de tot l’equip de 
govern.  
Respecte al punt 6 dels acords farem argumentacions diferents els grups de CiU i el PSC. 
Des del nostre grup pensem que la definició d’aquest acord, en els termes que s’ha 
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redactat, no és ni tant sols coherent amb l’esperit de la pròpia moció. 
S’està demanant acompanyar als moviments socials en defensa d’una escola pública de 
qualitat i es ben sabut que, una de les principals reivindicacions d’aquests col·lectius és 
que, d’una vegada per totes, es deixi de polititzar l’educació i es trobi un consens sobre un 
model educatiu que doni l’estabilitat que es requereix per poder caminar amb pas ferm cap 
a l’assoliment d’aquest objectiu. 
Creiem doncs que aquesta proposta torna caure en el mateix error que des del món 
educatiu tant s’ha criticat: posar per davant de les necessitats de l’educació d’aquests país 
les del partit que la presenta. 
Nosaltres volem un debat sobre quin volem que sigui el nou model educatiu català, sigui 
quina sigui la forma d’estat que tinguem en el futur (sigui República, Estat Federal o Estat 
Autonòmic). Només així podrem garantir aquesta estabilitat tant necessària de les 
polítiques educatives del nostre país. 
Se’ns demana consens en temes educatius i no soms capaços d’oferir-lo, ni tant sols en 
una moció que ja d’entrada, la compartíem en el 99% del seu redactat. Ens reafirmem en 
l’oferiment de modificar el punt 6 d’aquesta moció per poder-hi votar a favor i, els més 
important, per començar-hi a treballar.  
En cas contrari, nosaltres ens abstindrem. 
 
Intervé l’Alcalde. No tenim res més a dir, nosaltres hi votarem a favor. 
 
Intervé el Sr. Gómez. Més que res per agrair el suport, evidentment recollir el que diuen els 
companys d’OeC i de la CUP, evidentment estem absolutament a favor. Respecte del 
comentari sobre el punt 6, nosaltres ja hem dit abans que era un tema central i que no el 
podíem tocar, bàsicament perquè ens sorprèn una mica, bé no ens sorprèn però reiterem, 
o tornem a observar que després de vuit lleis educatives, és a dir, cada vegada que entra 
un govern nou la canvien; els companys socialistes encara tinguin confiança que els 
governs espanyols es posin d’acord. Nosaltres ja hem passat de pantalla, tenim clar que 
no, i com que tenim la possibilitat des de Catalunya de fer una llei nostra en què ens 
posem d’acord tots, mirarem de tirar-ho endavant. Evidentment, lleis orgàniques que 
vinguin de Madrid, segur que duraran de Nadal a Sant Esteve. 
Per tant agrair a tots els que donen suport a la moció, i també l’abstenció dels companys 
del PSC. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 18 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 CUP, 1 OeC) i 3 abstencions (PSC). 
 

19.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PER DONAR SUPORT ALS 
AJUNTAMENTS INVESTIGATS PER L'AUDIÈNCIA NACIONAL I AL DRET A DECIDIR 

 
Núm. de referència : X2016008696     
Núm. expedient: SG022016000013 
 
El dret a l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret 
Internacional en diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets 
Civils i Polítics de les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en 
l’article 1 proclama: «Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret 
determinen lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, 
econòmic, social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs són dipositàries d'aquest 
dret ja que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de 
dret. 
 
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers 
anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma 
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majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat 
de recolzar l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant 
l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer 
a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. 
 
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, 
el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre 
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores 
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus 
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i 
ha de poder expressar-se amb llibertat. 
 
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats, 
han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i 
regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar 
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i 
l’Assemblea Nacional Catalana. 
 
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per 
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres 
Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 
2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del 
Parlament de Catalunya. 
 
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la 
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu 
dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part 
dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia 
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, 
-cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets 
contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó 
que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport 
per tal que li aportin tota mena d’informació. 
 
En relació als antecedents exposats es proposa al Ple l’adopció dels següents ACORDS: 

 
Primer.- Mostrar el rebuig de l’Ajuntament d’Olot als requeriments enviats per ordre de 
l'Audiència Nacional espanyola a gairebé tres-cents ajuntaments catalans per haver 
aprovat una moció de suport a la Declaració 1/XI del Parlament de Catalunya. 
 
Segon.- Donar ple suport a les persones que, a causa d'aquests requeriments puguin ser 
encausades o citades a declarar per part de l'Audiència Nacional, recordant el dret 
fonamental a la lliure expressió. 
 
Tercer.- Declarar, una vegada més, que el dret a l’autodeterminació és un exercici 
eminentment cívic i democràtic que ha de ser reclamat i defensat des de totes les 
institucions que emanen de la voluntat popular i, molt particularment, des dels ajuntaments 
entesos com l’administració més propera a la ciutadania. 
 
Quart.- Així mateix, recolzar les mobilitzacions que es convoquin per donar suport a les 
persones encausades i als ajuntaments requerits i cridar a tots els veïns i veïnes d’Olot a 
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participar-hi. 
 
Cinquè.-  Començar a treballar a nivell municipal per a crear una comissió local del procés 
constituent amb tots els partits que treballen pel dret a decidir del poble català. 
  
Sisè.- Comunicar l’adopció d’aquests acords a les entitats municipalistes de la ciutat d’Olot, 
al Parlament de Catalunya, al Govern de la Generalitat de Catalunya, al Govern de la 
Generalitat valenciana, al Govern de les Illes Balears, al Govern d’Aragó, i als governs de 
l’estat espanyol i francès. 
 
Presenta la moció el Sr. Rubió, en representació del grup municipal CUP. El dret a 
l’autodeterminació dels pobles és un dret fonamental reconegut pel Dret Internacional en 
diversos tractats. Prenent com exemple el Pacte Internacional dels Drets Civils i Polítics de 
les Nacions Unides, ratificat pels estats francès i espanyol, que en l’article 1 proclama: 
«Tots els pobles tenen dret a l’autodeterminació. En virtut d’aquest dret determinen 
lliurement el seu estatus polític i procuren també pel seu desenvolupament, econòmic, 
social i cultural». Les diverses nacions de l'Estat doncs, són dipositàries d'aquest dret ja 
que es troben constituïdes com a pobles i per tant com a subjecte indiscutible de dret. 
Per aquest motiu el poble de Catalunya s'ha manifestat de manera massiva els darrers 
anys i el Parlament de Catalunya ha expressat, en diverses ocasions, i de forma 
majoritària, el reconeixement del dret a l’autodeterminació dels pobles així com la voluntat 
de recolzar l’exercici del dret a decidir. A més a més, el poble de Catalunya, mitjançant 
l'aprovació al seu Parlament de la resolució 5/X del 23 de gener del 2013 es va reconèixer 
a si mateix com a subjecte de caràcter polític i jurídic sobirà. 
En aquest ordre de coses i recollint així la voluntat popular democràticament expressada, 
el passat 9 de novembre, el Parlament de Catalunya va aprovar la Resolució 1/XI sobre 
l’inici del procés polític a Catalunya com a conseqüència dels resultats electorals del 27 de 
setembre de 2015. Per donar suport a aquesta Resolució, el món local de Catalunya 
(ajuntaments, consells comarcals i diputacions) ha anat aprovant una moció que, a hores 
d’ara, ja ha estat secundada per 280 institucions de representació local a través dels seus 
plens. Una manifestació política, una expressió plenament legítima. El món local és sobirà i 
ha de poder expressar-se amb llibertat. 
Arran d’aquests acords, l’Estat espanyol i determinats àmbits judicials, clarament polititzats, 
han iniciat una persecució indigna contra ajuntaments catalans i els seus regidors i 
regidores. A més, l’Audiència Nacional ha obert una causa general, per investigar 
l’Associació de Municipis per la Independència, l’Associació Catalana de Municipis i 
l’Assemblea Nacional Catalana. 
L’obstinació de la Fiscalia per judicialitzar el procés independentista intentant obrir vies per 
atemorir, a través de l’amenaça d’un procés judicial, als regidors i regidores dels nostres 
Ajuntaments s’ha vist emparada pel Magistrat Ismael Moreno del Jutjat Central d’Instrucció 
2 de Madrid amb l’excusa de les resolucions aprovades en suport a la Resolució del 9N del 
Parlament de Catalunya. 
Així, tal i com hem vist en les darreres setmanes, mentre que altres magistrats, com De la 
Mata, han optat per considerar que de cap manera podia considerar-se com a constitutiu 
dels delictes de sedició o rebel·lió els actes de suport a la Resolució del Parlament per part 
dels regidors amb arguments tant contundents com que la mateixa fiscalia no havia 
denunciat als parlamentaris promotors de la Resolució del 9N, el Magistrat Ismael Moreno, 
-cèlebre pel cas dels «titiriteros»-, no només manté oberts tres procediments concrets 
contra els Ajuntaments de Vic, Girona i Deltebre sobre les mocions de suport al 9N sinó 
que, a més, és el responsable d’una ordre genèrica als Cossos i Forces de Seguretat de 
l’Estat per tal que es dirigeixin als Ajuntaments del país que han aprovat mocions de suport 
per tal que li aportin tota mena d’informació. A continuació el Sr. Rubió llegeix els acords 
que es proposen adoptar a la moció. 
Actualment ens trobem en un moment d’especial transcendència en el procés que ha de 
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portar cap a la plena sobirania del principat de Catalunya. El posicionament de la CUP en 
aquest procés és clar i compartit: la desobediència, la unilateralitat i el no reconeixement 
de la legalitat espanyola és l’únic camí que ens portarà a la independència. 
L’estat espanyol, davant d’aquesta situació, ha iniciat un atac judicial criminalitzador contra 
els ajuntaments i les persones electes amb centenars d’ajuntaments investigats posant als 
regidors i regidores en el punt de mira de la Audiència Nacional espanyola per haver donat 
suport a la declaració de sobirania del 9N en particular i en relació al procés 
independentista en general. Tot això fa pensar que hi haurà un degoteig de citacions a 
càrrecs públics per anar a declarar a Madrid en qualitat d’investigats. Es manifest que la 
ofensiva judicial espanyola és de caràcter polític més que jurídic i per tant la resposta que 
hem de donar des dels grups independentistes i demòcrates ha de ser d’igual caràcter 
polític mantenint la coherència dels càrrecs electes amb allò que defensem, en el nostre 
cas, la desobediència i el no reconeixement de la legalitat espanyola. 
Entenem que no és una qüestió de la CUP, i per això pensem que només des d’una acció 
comuna de tots els càrrecs electes i dels partits independentistes i que estan pel dret a 
decidir, és podrà afrontar aquest atac. Hem de donar el màxim suport als nostres alcaldes, 
alcaldesses, regidors, regidores, diputats i diputades en el seu compromís traslladant la 
màxima informació sobre les conseqüències que pot comportar la possible imputació, però 
en coherència amb allò que defensem hem de ser conscient que la decisió al respecte en 
els procediments judicials incoats per aquest motiu ha de ser una decisió política, una 
resposta col·lectiva i unificada és imprescindible en el context polític en el que ens trobem i 
en el què pugui esdevenir.   
En aquest sentit i exercint la representativitat atorgada per les persones que ens van votar, 
així com vàrem dir la gran majoria de regidores i regidors d’aquest ple en la nostra presa 
de possessió del càrrec, hi som per construir la república, i des del nostre punt de vista, 
aquesta es construirà desobeint la legalitat espanyola, una legalitat que no ens representa, 
ni com a polítics, ni com a poble.  
La desobediència i el no reconeixement de la legislació estatal són la via necessària 
d’exercici de plena democràcia i pensem que ho hem d’assumir per no sotmetre’ns a un 
estat que no ens representa.  
La moció que presentem ens ha de refermar en la convicció de que som representants 
d’un poble que vol ser lliure, i que per la CUP, i prendré les paraules del nostre company 
regidor Joan Coma a l’Ajuntament de Vic, per fer una truita, cal trencar els ous. Nosaltres 
no tenim por i per això, demanem el nostre ajuntament  els acords citats en la moció. 
 
Intervé el Sr. García, portaveu del grup municipal OeC. Demanaré la benevolència perquè 
són les hores que són, i amb aquest punt sí que m’agradaria ser molt precís i per tant quin 
llegiria quin és el nostre posicionament, votarem en contra de la moció de la CUP, però ja 
he mirat en els altres punts o mocions, per part meva, de ser una mica lleuger, i no vull 
carregar amb la culpa d’haver allargat aquest Ple. 
Els dos primers paràgrafs de l’exposició de motius són descriptius: el primer defineix el dret 
a decidir des de la perspectiva del dret internacional, i el segon rememora les 
mobilitzacions dels darrers anys. Aquest segon paràgraf no s’ajusta a la realitat, en el sentit 
que assenyala les manifestacions de l’Onze de setembre com a expressions de defensa de 
l’autodeterminació, quan el cert és que les darreres edicions es convocaren reivindicant la 
independència de Catalunya. 
D’altra banda deixar clar, que no es pot decidir la defensa del dret a decidir amb una única 
de les solucions possibles, la independència, donat que la independència diria el lliure 
exercici del vot a partir de les diferents opcions de resposta: independència, estat federal, 
estat propi, pacte de sobiranies, estat autonòmic... Hem de recordar –com així vàrem posar 
de manifest en el debat sobre la resolució del 9N– que aquella proposta partia d’una 
interpretació enganyosa dels resultats del 27 de setembre: els resultats de les eleccions el 
27 de setembre no varen donar cap legitimitat ni mandat democràtic per  a parlar en nom 
de tota Catalunya, ni molt menys per fer una declaració unilateral; es digui d’independència 
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o d’inici d’un procés d’estat independent o de desconnexió. 
El procés cap a un estat requereix un acte democràtic, que només pot ser en forma de 
referèndum. Si per a una reforma de l’Estatut d’autonomia és necessària una majoria 
qualificada, de més dels dos terços dels diputats i diputades –més de 90 diputats– per a 
l’inici de la creació d’un estat independent, serien suficients amb 72 dels 135 diputats i 
diputades?  
Segons la moció presentada, el món local i les diputacions han expressat favorablement 
adherir-se a la resolució del 9N, atribuir-se a partir del genèric “món local” la representació i 
el posicionament municipalista a la resolució, és com a mínim una inexactitud lèxica o una 
exclusió a la gran majoria d’ajuntaments que no l’han debatuda ni aprovada, i que 
representen una majoria de la població de Catalunya. A banda, la present moció oblida que 
la Diputació de Barcelona –la de major representació poblacional i de major capacitat i 
acció política– ni s’ha posicionat ni s’ha adherit a l’esmentada resolució de desconnexió 
unilateral. 
El quart paràgraf confon voluntàriament “estat espanyol” amb el govern de l’estat espanyol. 
Confusió que sovinteja molt i que em sembla molt perillosa, quan hi ha organitzacions 
polítiques o zones territorials de l’estat espanyol que sí que són favorables al dret a decidir. 
Em sembla un error no sols de lèxic, sinó polític, bastant greu. 
Finalment el darrer paràgraf, quan diu  “la mateixa fiscalia no havia denunciat als 
parlamentaris promotors de la Resolució del 9N”, s’omet el fet que els diputats i diputades 
són aforats i aforades, mentre que altres càrrecs electes –regidors i regidores, alcaldes o 
alcaldesses– no estan subjectes a cap del règim matèria de jurisdicció; aspecte aquest, 
que molts secretaris i secretàries de les corporacions locals, han alertat en informes 
jurídics. 
En relació a la part dispositiva, la moció planteja diferents acords que es poden resumir en 
tres: el suport a les persones que puguin ser encausades o cridades a declarar per part de 
l’Audiència Nacional a recolzar les mobilitzacions que es convoquin; exigir als Mossos 
d’esquadra i a la Conselleria d’Interior que desatenguin les ordres de l’Audiència i que el 
Ple no col·laborarà en la persecució de persones escollides democràticament per exercir 
les seves obligacions i no respondrà requeriments rebuts.  
A la part resolutiva doncs, el plantejament expressat és fer explícita la desobediència, a 
l’hora que exigeix a un cos de funcionaris públics, els Mossos d’esquadra, que facin 
desistiment de les seves funcions. Al nostre entendre, la CUP porta als ajuntaments a allò 
que és incapaç de pactar amb els seus socis parlamentaris –JxSÍ– d’aprovar al Parlament 
de Catalunya. La CUP va dur al Parlament de Catalunya una moció que els socis van 
mutilar. Recordem que entre els acords previstos en la moció del passat 7 d’abril hi havia 
dos punts que són anàlegs als plantejats en la present moció:  
- Instar el Govern d’acord amb els punts 6è i 8è de la declaració a desatendre els 
requeriments de l’Audiència Nacional relatius al procés de desconnexió democràtica de 
l’estat espanyol, i en conseqüència, que el cos de Mossos d’Esquadra no les executi com a 
policia judicial.  
- Mostrar el seu màxim suport a tots els ajuntaments avui investigats i criminalitzats, per 
haver mostrat suport a l’esmentada declaració, i al mateix temps encoratjar tots els càrrecs 
electes a seguir desatenent les peticions de les institucions no democràtiques a l’estat 
espanyol.  
La moció aprovada definitivament al Parlament elimina aquests acords, i és especialment 
contundent, suprimint les expressions, desatendre i els requeriments i desatendre les 
peticions. Junts pel Sí, igual que dies enrere la Mesa del Parlament, ja estaven advertits 
pels propis lletrats del Parlament.  
En definitiva, els lletrats del Parlament van advertir a la Mesa que la moció de la CUP no 
s’havia d’admetre a tràmit a causa de l’obligació que tenen tots els poders públics de 
complir les sentències del Tribunal Constitucional, i per aquest motiu el nou representant a 
la Mesa va decidir no votar.  
És una moció que entenem que és bàsicament per mostrar perfil públic i demostrar les 
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profundes diferències, contradiccions i conflictes entre els socis sobre l’estratègia que cal 
seguir. La CUP es prepara així per al moment de l’hiperrealisme del debat que hi haurà 
sobre els pressupostos, i ja veurem què passa, i per tant si s’han d’empassar uns 
pressupostos continuïstes o s’acosten molt als seus plantejaments. Els socis necessiten 
sobrerepresentar moments històrics excepcionals.  
El nostre posicionament és que la CUP instrumentalitza els ajuntaments per dur aquelles 
propostes que els seus socis els hi neguen al Parlament de Catalunya, que ni la resolució 
del 9N ni la moció del passat 7 d’abril són producte de cap mandat democràtic avalat per 
les eleccions del 27 de setembre, com tampoc són propostes per a la defensa del dret a 
decidir; ans al contrari, són declaracions de desconnexió unilateral. 
OeC –ja per acabar– estem per una defensa radical de la democràcia i del debat polític, 
denunciem, i en això també coincidim amb vosaltres, la judicialització dels processos i 
l’intent d’atemorir judicialment a qui expressa el vot a opcions polítiques que són legítimes, 
i reiterem la nostra posició, coneguda i nítida, sobre la resolució del 9N: vàrem votar en 
contra en una moció presentada en aquest Ajuntament, perquè creiem que ens afebleix 
com a poble en les nostres reivindicacions, i ens porta al bloqueig i aïllament. Vàrem 
plantejar la nostra alternativa que dóna resposta a les aspiracions democràtiques de la 
societat catalana, i proposa al nostre entendre un nou full de ruta viable i capaç d’aplegar 
una majoria àmplia de la ciutadania; una proposta que tornem a oferir a totes les forces 
polítiques i socials de Catalunya. D’aquí sorgeix la proposta d’un acord nacional per a la 
celebració d’un referèndum sobre el futur polític de Catalunya i d’impulsar un nou moviment 
polític i cívic, més ampli encara si és possible, que dibuixi un nou full de ruta unitari, per 
exigir amb força, dins i fora de Catalunya i dins i fora de l’estat espanyol, la celebració del 
referèndum, i fer-ho des de la convicció que Catalunya és un sol poble i que la majoria de 
la població exigeix el referèndum.  
 
Intervé el Sr. Quintana, en representació del grup municipal ERC. Des del grup d’ERC ens 
sumem a aquesta moció, ens sumem al rebuig a la judicialització de la vida política, en el 
fons, de la democràcia, òbviament donem suport als càrrecs electes que puguin estar o 
hagin estat cridats a declarar, o en un futur puguin estar judicialitzats. Sobretot perquè això 
sorgeix d’un mandat democràtic, que el 9 de novembre el Parlament de Catalunya va 
aprovar. Òbviament que ERC com la resta dels signants, estem molt d’acord amb tots els 
punts d’aquest acord, d’inici del procés de creació de l’estat català independent.  
Però fins i tot, pensem que va una mica més enllà; això és un acord democràtic, llavors el 
que aquí donem suport és a unes persones, uns càrrecs electes, que en l’acció del seu dia 
a dia, o del Ple, voten segons les seves consciències i visió política, i donen suport a coses 
que creuen, o no, i que una altra persona intenta canviar o coaccionar aquesta llibertat, que 
entenem nosaltres que és la base de la democràcia, de veure les coses diferents però que 
llavors a partir dels consensos i de les majories, avançarà cap a un camí o cap a l’altre. 
Nosaltres continuem, òbviament, estant d’acord amb la resolució, en el procés cap a 
l’autodeterminació de Catalunya, i avalem això, ho fem públic; i ho avalarem i ho farem 
públic les vegades que faci falta. 
 
Intervé l’Alcalde, informant que l’equip de govern també tindrà dues intervencions: el Sr. 
Guix i el Sr. Berga.  
 
Intervé el Sr. Guix, com a portaveu del grup municipal PSC. En tot cas em sap greu que en 
aquest Ple dediquem més temps a parlar de temes d’alta política, o de política nacional, i 
que dediquem poc temps als temes que realment afecten la ciutat. Avui encara hem parlat 
a bastament del barri vell, que ha estat un debat molt interessant, i per tant em sap greu 
que dediquem molts de plens i moltes estones a parlar d’alta política. 
En tot cas nosaltres quan es va presentar aquesta moció de suport a la resolució 1/XI del 
parlament de Catalunya, aprovada el 9 de novembre de 2015, hi vàrem votar en contra i ho 
hem manifestat diferents vegades que s’han presentat mocions en aquesta línia, en aquest 
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Ple municipal, en el sentit que el nostre ideari polític no és la independència de Catalunya; 
nosaltres som federalistes, tenim un altre model per Catalunya i per tant no ens podem 
sumar a aquest tipus de mocions. El que tampoc ens agrada és que o la judicatura 
investigui alguns ajuntaments que han expressat lliurement el seu pensament. En tot cas, 
dit això no podem votar a favor d’aquesta moció que presenta la CUP i per tant hi votarem 
en contra; ens referim a alguns aspectes del discurs que ha fet el Sr. García.  
 
Intervé el Sr. Berga, com a portaveu del grup municipal CiU. Nosaltres sí que votarem a 
favor d’aquesta moció, és la manera de mostrar aquest rebuig a la persecució judicial d’un 
problema polític, per donar suport a les persones que puguin ser encausades i fins i tot 
citades a declarar. I sobretot encoratjar-los, com a promotors d’aquesta moció, a que 
desenvolupin aquest punt 5è, que és començar a treballar a nivell municipal per crear una 
comissió local del procés constituent, amb tots els partits que treballen pel dret a decidir; 
nosaltres som un d’aquests partits, i entenem que vostès, com a grup que presenta 
aquesta moció, estan disposats a començar a treballar en aquesta direcció. Ens hi 
trobaran, i les propostes que ens vulguin fer, els acompanyarem en tot allò que acabin 
proposant a aquests grups. 
 
Intervé el Sr. Rubió. Primer agrair al vot de CiU, i el d’ERC.  
Només per  contestar al Sr. García, amb molt de carinyo, nosaltres no tenim por, volem 
construir un país nou, el volem construir amb tothom i com a mínim intentem aprendre dels 
errors, i no fitxem al Sr. Pere Macias per fer Diagonals de Barcelona.  
El Sr. Guix diu que no parlem d’Olot, avui portem tres hores de Ple, només hem parlat deu 
minuts d’aquesta moció. I Olot no és un bolet que estigui separat del món, entenem que 
Olot forma part d’una altra realitat, també.  
Intervé el Sr. García. Encara que tenim en comú, OeC amb la Sra. Colau, em sembla fer 
una barreja molt forçada, i després que no tinc res en contra del Sr. Pere Macias; 
segurament tècnicament és una persona molt competent, i per tant si han considerat que 
era la persona adequada, estic totalment d’acord, són ells els responsables de les seves 
decisions.  
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, s’aprova amb 17 vots a favor (9 CiU, 5 
ERC, 3 CUP) i 4 vots en contra (3 PSC, 1 OeC). 
 
20.1. - MOCIÓ DEL GRUP MUNICIPAL CUP PROPOSANT EL CANVI IMMEDIAT DE LA 
NOVA ORGANITZACIÓ DE L'ATENCIÓ SANITÀRIA DEL TRANSPORT URGENT DE LA 

COMARCA DE LA GARROTXA QUE ESTÀ CAUSANT QUE LA POBLACIÓ PUGUI 
QUEDAR DESATESA I PROVOCANT UNA DESIGUALTAT EN L'ATENCIÓ SANITÀRIA 

EXTRAHOSPITALÀRIA URGENT 
 
Núm. de referència : X2016008702     
Núm. expedient: SG022016000014 
 
Des del grup de treball de salut de la CUP s’ha detectat que a causa de la nova 
organització  de l’atenció sanitària extrahospitalària urgent al territori català, la població de 
la Garrotxa pot quedar desatesa. 
Fins al 14 de gener del 2016, a Girona, cada hospital comarcal disposava d’una Unitat de 
Suport Vital Avançat (USVA) dotada d’un professional mèdic, un d’infermeria i un tècnic en 
transport sanitari. Actualment a Olot se segueix disposant d’aquesta unitat, però la unitat 
de l’Hospital de Campdevànol s’ha reconvertit en una Unitat de Suport Intermig (USVI), 
dotat d’un professional d’infermeria i un tècnic en transport sanitari, i un Vehicle 
d’Intervenció Ràpida (VIR), dotat d’un professional mèdic i un tècnic de transport sanitari, 
ubicat a Sant Joan les Abadesses. 
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Aquestes unitats s’ocupen de serveis que requereixen atenció extrahospitalària urgent, tant 
primaris (primera intervenció) com secundaris (trasllat entre hospitals).  Sovint, els trasllats 
secundaris requereixen de la presència de metge/ssa. 
 
El fet que Campdevànol es quedi sense metge en la seva unitat ha provocat que la USVA 
d’Olot hagi d’anar a cobrir  serveis de Campdevànol, sobretot secundaris, que requereixen 
l’atenció d’un equip complert (amb metge/ssa),  quedant, per tant, el servei d’Olot desatès.  
 
A la vegada, la USVA d’Olot és la segona opció a  Girona i a Figueres pel centre de 
coordinació del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) quan la resta d’USVA’s estan 
ocupades o amb alt risc de ser requerides per exemple, des de l’Hospital Josep Trueta, 
Hospital de Figueres...  
 
Per posar un exemple d’aquesta nova reorganització: si a Olot un dia hi ha un accident 
greu  i l’ambulància medicalitzada, USVA, es troba a Campdevànol atenent un servei 
secundari,  s’haurà d’esperar que vingui el VIR de Sant Joan de les Abadesses o bé 
esperar que acabi el servei de Campdevànol amb l’increment en el temps d’espera per 
l’atenció que això suposa. Mentrestant hi poden enviar un metge d’urgències de l’hospital o 
de l’ABS Olot, però no tindrà els mateixos recursos que té quan hi ha l’USVA. 
 
L‘empresa pública responsable de les ambulàncies és el SEM i, per tant,  és competència 
de la Generalitat de Catalunya.  
 
Atès que l’article 66 del Capítol II del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya determina les competències 
municipals i locals, diu que el municipi té competències pròpies, entre elles, la participació 
en la gestió de l’atenció primària de la salut. L’atenció primària de salut inclou els serveis 
d’atenció comunitària , i per tant, el transport sanitari. Així doncs,  l’ajuntament d’Olot  no 
només ha de vetllar  perquè els seus ciutadans tinguin tots els serveis de salut  necessaris, 
sinó que té la competència de participar en la gestió de l’atenció primària i comunitària de 
la salut.  
 
Atès que el ple del mes de febrer la Diputació de Girona va aprovar una moció on es 
reclamava que es demanés al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que de 
manera immediata aportés alternatives per tal de resoldre l’actual situació del transport 
sanitari  i que es replantegés aquest nou model esmentant les deficiències.  
 
Per aquest motiu, demanem al ple de la corporació l’aprovació dels següents:  
 
ACORDS: 
 
Primer: Denunciar a la Generalitat de Catalunya i al SEM, que aquesta nova organització 
està provocant que la població d’Olot quedi desatesa en situacions d’emergència sanitària.  
 
Segon: Demanar que l’ambulància medicalitzada, la Unitat de Suport Vital Avançat (USVA) 
no hagi de fer el servei d’una altra zona deixant el servei d’Olot i comarca desatès. 
 
Tercer: Comunicar a tota la ciutadania l’estat en qüestió d’aquest procés (la demanda de 
l’Ajuntament i la resposta de la Generalitat) i la solució aconseguida per tal que no es 
produeixi aquesta desigualtat en l’atenció sanitària extrahospitalitària urgent. 
 
Intervé la Sra. Descals, en representació del grup municipal CUP. Des del grup de treball 
de salut de la CUP s’ha detectat que a causa de la nova organització  de l’atenció sanitària 
extrahospitalària urgent al territori català,  la població de la Garrotxa pot quedar desatesa. 
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Fins al 14 de gener del 2016, a Girona, cada hospital comarcal disposava d’una Unitat de 
Suport Vital Avançat (USVA) dotada d’un professional mèdic, un d’infermeria i un tècnic en 
transport sanitari. Actualment a Olot se segueix disposant d’aquesta unitat, però la unitat 
de l’Hospital de Campdevànol s’ha reconvertit en una Unitat de Suport Intermig (USVI), 
dotat d’un professional d’infermeria i un tècnic en transport sanitari, i un Vehicle 
d’Intervenció Ràpida (VIR), dotat d’un professional mèdic i un tècnic de transport sanitari, 
ubicat a Sant Joan les Abadesses. 
Aquestes unitats s’ocupen de serveis que requereixen atenció extrahospitalària urgent, tant 
primaris (primera intervenció) com secundaris (trasllat entre hospitals).  Sovint, els trasllats 
secundaris requereixen de la presència de metge/ssa. 
El fet que Campdevànol es quedi sense metge en la seva unitat ha provocat que la USVA 
d’Olot hagi d’anar a cobrir  serveis de Campdevànol, sobretot secundaris, que requereixen 
l’atenció d’un equip complert (amb metge/ssa),  quedant, per tant, el servei d’Olot desatès. 
A la vegada, la USVA d’Olot és la segona opció a  Girona i a Figueres pel centre de 
coordinació del SEM (Sistema d’Emergències Mèdiques) quan la resta d’USVA’s estan 
ocupades o amb alt risc de ser requerides per exemple, des de l’Hospital Josep Trueta, 
Hospital de Figueres... 
Per posar un exemple d’aquesta nova reorganització: si a Olot un dia hi ha un accident 
greu  i l’ambulància medicalitzada, USVA, es troba a Campdevànol atenent un servei 
secundari,  s’haurà d’esperar que vingui el VIR de Sant Joan de les Abadesses o bé 
esperar que acabi el servei de Campdevànol amb l’increment en el temps d’espera per 
l’atenció que això suposa. Mentrestant hi poden enviar un metge d’urgències de l’hospital o 
de l’ABS Olot, però no tindrà els mateixos recursos que té quan hi ha l’USVA. 
L‘empresa pública responsable de les ambulàncies és el SEM i, per tant,  és competència 
de la Generalitat de Catalunya. 
Atès que l’article 66 del Capítol II del Decret Legislatiu 2/2003 pel qual s’aprova el Text 
refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya determina les competències 
municipals i locals, diu que el municipi té competències pròpies, entre elles, la participació 
en la gestió de l’atenció primària de la salut. L’atenció primària de salut inclou els serveis 
d’atenció comunitària , i per tant, el transport sanitari. Així doncs,  l’ajuntament d’Olot  no 
només ha de vetllar  perquè els seus ciutadans tinguin tots els serveis de salut  necessaris, 
sinó que té la competència de participar en la gestió de l’atenció primària i comunitària de 
la salut. 
Atès que el ple del mes de febrer la Diputació de Girona va aprovar una moció on es 
reclamava que es demanés al Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya que de 
manera immediata aportés alternatives per tal de resoldre l’actual situació del transport 
sanitari  i que es replantegés aquest nou model esmentant les deficiències.  
A continuació la Sra. Descals llegeix els acords que es proposen a la moció. 
 
Intervé el Sr. García, avançant que votarà a favor de la moció. 
 
Intervé la Sra. Casanovas, en representació del grup municipal ERC. La Sra. Descals s’ha 
explicat molt bé, l’única cosa que falta, que hi ha un punt que també hi intervé, que en cas 
que no hi hagi alguna ambulància que faci un dèficit, ha de pensar que també porten 
l’helicòpter cap aquí i contínuament, ha vingut vàries vegades, més sovint del que abans 
feia. Vostè mateixa acaba de dir que el mes de febrer a la Diputació es va aprovar la 
moció, a la ratlla de la setmana abans o setmana després, jo mateixa, en representació 
d’ERC vaig demanar explicacions aquí sobre els vehicles i el mal funcionament de les 
ambulàncies ordinàries, consideràvem que la qualitat de les ambulàncies d’urgències, que 
són dintre de tot aquests graus que ha arribat a dir   –jo les classifico totes globals 
d’urgències, ella com a ambulàncies i com a tècnics i tot–, l’única cosa que en aquell 
moment també ho havia traslladat al patronat de l’Hospital i s’havien fet les seves 
interpel·lacions, i també ho vàrem traslladar a d’altres estaments.  
S’ha verificat una lleugera millora en l’ordinari, en les ambulàncies ordinàries. Ara aquí 
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estem parlant de les urgències. Nosaltres, per ser breus: el problema que hi vèiem és que 
és un servei d’ambulàncies que s’ha planificat i s’ha organitzat, que tot i que la planificació i 
l’organització, en aquest moment està en estat d’estudi, encara no és el definitiu ni molt 
menys. Però que s’ha fet des de Barcelona, des de la seu central i no s’ha tingut potser en 
compte les peculiaritats de cada zona, i que s’hauria de tenir més present la voluntat de 
cada una, i demanar que intervinguin en l’organització i en la planificació d’aquesta 
organització, en tots els ens locals, a nivell local.  
Esperem que això potser ho faran, ho rectificaran, i que el que és urgències; quan dieu 
urgències que queda desatesa la ciutat, jo no ho consideraria com una desatenció, sí que 
queda atès, el que passa és que baixa el percentatge de capacitat d’ambulàncies en el 
moment, però sí que queda atès, però amb una disminució. És un fet que ve donat per la 
planificació aquesta, que no es té present; sobre el plànol miren uns quilòmetres, miren uns 
radis i miren unes coses, i potser s’haurien de tenir presents altres factors de cada zona. 
De totes maneres, votarem a favor. 
 
Intervé la Sra. Fité, en nom de l’equip de govern. L’actual model de transport sanitari urgent 
és el mateix que es va posar en funcionament l’any 2006. Aquest model es caracteritza 
per: la coordinació del transport sanitari urgent des d’un centre únic, amb visió global de tot 
el territori català; la distribució dels recursos al malalt crític segons el Pla Operatiu que 
dissenya la millor manera de donar resposta a un malalt crític i preveu com donarà 
resposta a un potencial segon malalt crític en cas de necessitat i per una major distribució 
al territori i una millora en la resposta inicial al malalt crític. 
A la província de Girona, és important assenyalar que es mantenen el nombre total de 
vehicles; més del 80% dels serveis realitzats es fan per vehicles de suport vital bàsic; els 
vehicles de suport vital avançat només intervenen en un 15% dels casos; i només en un 
25% de les seves intervencions acaben traslladant el pacient a l’hospital. 
A la comarca de la Garrotxa disposem d’un vehicle de suport vital avançat, que des de 
l’any 2006 està disponible per fer les intervencions, a qualsevol punt, que li siguin 
encomandes des del SEM. De la mateixa manera que passa amb els vehicles de suport 
vital avançat de Figueres, Palamós, Girona, Vic, Ripoll... 
I no hem oblidar la cobertura complementària que donen els mitjans aeris, un dels quals té, 
també, la seu a l’Hospital d’Olot, el qual, sense anar més lluny, aquesta mateixa setmana 
ha fet una intervenció aquí a la ciutat. 
Per altra banda, aquest és un tema que es revisa periòdicament en les reunions dels 
òrgans de govern de l’hospital. Al llarg de les últimes setmanes el President del Patronat de 
l’Hospital ha parlat amb els responsables polítics, inclòs el conseller, de Salut sobre aquest 
recurs, qui ens ha informat que actualment s’està realitzant un estudi per comprovar el 
funcionament del model. La direcció de l’Hospital també ens informa que el servei de 
transport sanitari urgent funciona sense incidències respecte els anys anteriors. 
Finalment, votarem en contra d’aquesta moció per diversos motius: l’organització del 
transport sanitari urgent no és nova, és més, està en funcionament des de l’any 2006; els 
vehicles de SVA estan distribuïts estratègicament en el territori, no en funció dels límits 
administratius, sinó de límits geogràfics per garantir la millor cobertura global i perquè 
l’actual model ha donat resposta a les necessitats de la nostra comarca. 
Malgrat tot, vetllarem, com hem fet fins ara, perquè els garrotxins tinguin els serveis de 
salut necessaris per donar resposta a les seves necessitats, fent ús de la competència 
municipal de participar en la gestió de l’atenció primària i comunitària de la salut. 
 
Intervé l’Alcalde. Per aclarir, perquè m’heu recordat dues vegades ja el vot de la Diputació 
a la Junta de Portaveus. Jo no en el Ple de la Diputació, crec que vàrem parlar més 
d’ambulàncies en global, perquè és cert que les ambulàncies no urgents hi havia un 
problema d’implementació. Això per un cantó. 
En segon lloc, perquè he tingut l’oportunitat de parlar-ne amb el Conseller, de parlar-ne 
amb el Sr. Miquel Carreras, delegat de Sanitat, que ens ha enviat moltíssima informació, i 
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per tant considero que ara estic molt més ben informat que no pas el dia de la Diputació. 
Està en marxa un estudi, torna a estar en marxa un estudi per veure si hi ha un problema 
de planificació o d’implementació, perquè l’única cosa que ha canviat ha estat l’empresa 
concessionària. Jo, això que us explicava la regidora, que va venir l’helicòpter, era perquè 
la UCI mòbil, l’ambulància més ben dotada, estava traslladant un malalt greu a la Vall 
d’Hebron, no perquè anés a Campdevànol a buscar algú. Això passa, pot passar, i per això 
la idea és la coordinació a nivell de país, i no la coordinació a nivell local; un no pot arribar 
a analitzar això a nivell local, sinó que s’ha d’analitzar d’una forma més global. I els 
comentaris dels serveis de la direcció de l’hospital que em vàrem parlar un dia en un 
patronat, però que després li hem tornat a preguntar, a resultes de la moció i així, que en el 
transport medicalitzat urgent, en principi no hi ha problemes més enllà que de vegades 
l’ambulància està fent un altre servei. Que pot passar, pot estar fent un altre servei fins i tot 
dintre la ciutat d’Olot, i que llavors s’han de posar en marxa altres sistemes, com pot ser un 
vehicle on no hi hagi metge, però en canvi sí que hi hagi el tècnic i hi hagi la infermera, o si 
es creu necessari, que vingui l’helicòpter que està situat a Girona. 
Per tant, en el servei urgent no ens sembla que hi hagi massa problemes i estem a l’espera 
del que acabarà atorgant la conselleria que s’ho està estudiat bé; en el servei no urgent, 
les informacions són que a l’inici va ser bastant complicat i bastant dolent, però que han 
anat millorant bastant perquè la nova concessionària no coneixia gaire bé els detalls del 
que era treballar a les comarques i no treballar a la capital. 
 
Intervé la Sra. Descals. En la moció de la Diputació de Girona, que deia, aquí diu per 
exemple que les protestes de la ciutadania, sobretot del Baix Empordà, sobretot per la 
destrucció de l’equip metge infermera-tècnic, que rebaixa la qualitat d’assistència, que en 
el model ha estat durament criticat, entre d’altres pel Col·legi de metges de Girona, perquè 
sembla més dissenyat des de l’àmbit urbà que no pas des de les nostres contrades. Com 
el Baix Empordà, per exemple, hi ha retards de vint-i-cinc minuts en l’arribada dels metges 
a poblacions com Calonge, Castell-Platja d’Aro, Sant Feliu i Santa Cristina d’Aro. Per tant, 
sí que estan parlant a la Diputació, fins i tot també del transport sanitari urgent. 
Després, evidentment que és a nivell local, però és clar, aquí a nivell local qui rep el servei 
som nosaltres, que som els locals, i per tant està bé que també l’Ajuntament prengui part 
per veure què passa aquí. Quan dic el grup de treball de salut de la CUP, està format per 
professionals de la sanitat també, per tant saben molt bé del que parlen, i saben molt el 
que està passant.  
Quan diem aquesta part de poder anar a Campdevànol, el fet que ells no tinguin metge, fa 
que els SVA d’aquí hi hagin d’anar. Evidentment que pot passar que un dia hi hagi un 
accident i el nostre i l SVA estigui fent un transport d’algun altre accident d’aquí, però és 
cert que també pot passar, que pot venir l’helicòpter però també en algun altre cas no ha 
arribat l’helicòpter, i ha tardat vint-i-cinc minuts en arribar l’ambulància. Que és clar, 
l’ambulància medicalitzada, porta tots els recursos necessaris, es com es deia antigament 
la UCI; seria això. Per tant, a nosaltres ens ha arribat que des d’aquesta nova organització 
es veu que hi ha dèficits, i per tant, com que no només passa aquí, passa al Baix Empordà 
i passa en altres zones, una mica pensàvem que a nivell d’Ajuntament cal poder dir a la 
Generalitat que aquí a nivell local també ens està afectant això, encara que es faci des de 
visió de la Generalitat. 
 
Intervé l’Alcalde. Només breument, és veritat, es parlava d’això i es parlava del transport no 
urgent, i és veritat que és possible que a determinats llocs hi pugui haver problemes. Aquí 
a Olot, en aquests moments, no tenim constància que s’hagi produït cap problema greu, i 
el nostre nivell d’informació no és un grup, és la gerència de l’hospital, és el Delegat de 
Sanitat de Girona, i és el Conseller de Sanitat. Cadascú té les seves fonts d’informació. Jo 
ho respecto tot, estaria bé que si hi ha un problema, més que en el Ple, ens ho facin arribar 
urgentment, perquè ens en preocuparem al moment.  
Però jo crec que tothom entén que és absolutament impossible que hi hagi una UCI mòbil 
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en el moment que es produeix un accident, per tot, això és pràcticament impossible; ara, 
gràcies a déu no hi ha gaire accidents i podem arribar pertot. Però les UCI mòbil, tenen 
moltes altres funcions: quan una persona té un infart i se’l trasllada a Girona, alguns amb 
l’ambulància medicalitzada, alguns amb l’ambulància sense medicalitzar, només amb la 
infermera, depenent dels criteris mèdics,  no és necessari que pertot hi vagi una 
ambulància amb el metge; és absolutament impossible que per tot on passa el que sigui hi 
hagi una ambulància medicalitzada amb el metge, per això s’ha intentat fer, a més de les 
UCI mòbil, que era l’única cosa que hi havia abans, ambulàncies amb altres nivells 
d’assistència. I a més, la gestió a nivell de país, perquè si a algun lloc determinat hi ha un 
accident greu, no hi vagi només la UCI mòbil d’aquell lloc, hi vagi la d’aquell lloc i la de 
quatre llocs més, per atendre els ferits que pugui haver-hi. No és possible analitzar-ho 
només a nivell local, s’ha d’analitzar a nivell global. De totes maneres, estem a l’espera, i si 
des de la Conselleria ens diuen que realment hi ha un problema de planificació, hi estarem 
d’acord i per tant demanarem, bé, serà la mateixa Conselleria la que ho proposarà una 
altra planificació. Si el problema és d’implantació perquè l’única cosa que ha passat és que 
ha canviat –pel que jo tinc entès– que ha canviat el concessionari, sí, és veritat, era un 
concessionari que estava a Barcelona que ha vingut cap aquí, i que li ha costat adaptar-se, 
però això no ha afectat el transport urgent, ha afectat el transport no urgent. 
I ho sento, però votaré al revés del que vaig votar a la Diputació perquè ara tinc molta més 
informació, i a la Diputació vaig entendre –és veritat, parlàvem que al Baix Empordà hi 
havia hagut algun problema– però parlaven molt més de transport no urgent. 
 
Tancat el debat i sotmesa la proposta a votació, es desestima amb 9 vots a favor (5 ERC, 3 
CUP, 1 OeC) i 12 vots en contra (9 CiU, 3 PSC). 
 

21. PRECS I PREGUNTES 
 

No se’n fan. 
 
Intervé l’Alcalde. Només recordar-los que el proper Ple és possible que sigui una mica més 
aviat, perquè comptarà amb la presència del Síndic o el seu adjunt, per parlar de l’informe 
de la Sindicatura sobre la ciutat d’Olot.  
 
I no havent-hi més assumptes a tractar ni cap regidor que faci ús de la paraula, el president 
aixeca la sessió a les onze de la nit, i per a constància del que s’hi ha tractat i dels acords 
presos, estenc acta que certifico amb la meva signatura. 
 
VIST I PLAU 
L’ALCALDE LA SECRETÀRIA 


